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ISOCIALISM. — Socialism není soucit s chudými a sla-

• bými, není nov natená kesanská láska k bližnímu,

není sentimentálnost a slabost nerv. Bližní bližnímu je

lhostejný; tof normální a všeobecný fakt, sociální zákon,

od nhož jest nám vycházeti a nikoli od lásky lovka
k lovku, která jest výjimecíný pípad a jako písek nespo-

lehlivá, promnlivá a nestálá. Na lásce k bližnímu nedá se

pranic budovati. Soucitné slzy nejsou in a oslavování chu-

doby a slabosti jest híchem proti životu, který ciíceme míti

bohatý, zdravý a krásný.

Socialism není vláda faktické vtšiny nad menšinou,

není zejména vláda dlník nad všemi ostatními pracovníky.

Je nesporno, že katechism ervené církve a povaha ve-

škeré její agitace, organisace a práce vštpuje slabomysl-

ným víru v užitenost takové vlády. Ale proto to není ješt

karakteristický rys povahy socialismu, jenž není pece re-

presentován politickou stranou demagog a povýšencú,

nýbrž žije v dílech a skutcích velikých myslitel a hrdin.

Vláda faktické vtšiny nad menšinou jest ve skutenosti

ostatn naprosto neuskutenitelná. Jen menšina mže býti

jednolitá a vdti, co chce ; vtšina, dav, jest vždy rzno-
rodý, rozmarný, neschopný sjednotit se k urité cest. Ne-

mže nikoho a nic vésti, jest vždy veden. Demokracie jest

de facto nesmysl i mírnji eeno utopie, nebo pedpo-
kládajíc nutn volené zástupce lidu, representativní systém,
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vede stejn nutn, jak to již dnes velmi jasn vidíme, k po-

zvolnému tvoení novéíio stavu, kter)' chce na sebe strh-

nouti veškeru moc, ili v pípadu zdaru : vznikne vlád-

noucí menšina, po buržoasii mšanské a kapitalistické re-

presentace buržoasie dlnické, která povládne jménem lidu

stejn brutáln a nesociáln jako ti, kdož vládnou jménem
božím.

Socialism není mechanická rovnost, násilné nafukování

slabých a šnrování silných, vytahování malých a snižo-

vání velkých k jednomu prmru a k jedné úrovni. Je

zbyteno siiti se o této vci: nepodail se a nepodaí se

nikomu takový projekt. Ruce, jež se k nmu propjí,
klesnou vysílením, i kdyby se sebe více chtly — po-

tísniti krví.

Socialism není sentimentální fukání aniž násilí jménem
ehokoli.

Socialism je poádek, sharmonisování vztah mezi

lidmi svobodnými. Cílem socialismu jest harmonie, metho-

d('U jeho svoboda. -

Obé, svoboda i harmonie, jest ovšem relativní.

Svoboda lovka vbec je velmi omezena, svoboda

lo\3ka ve spolenosti je omezena dvojnásob. Nejsou to

však pirozená, vnitními nezmnitelnými zákony pírodními

a sociálními daná omezení, jež zdravý duch lidský pociuje

jako zlo. Skutené otroctví lovka vyplývá z doasné
a promnlivé hmotné a mravní organisace spolenosti, ve

které žije, z jejich nedostatk a nespravedlností. Tyto chce

socialism odstraniti a to není nic nad naše sily Naopak:
veškeren vývoj lidstva, jenž je stálým pekonáváním nedo-

statených forem sociální organisace, má v sob stále nejen

pedstavu života, v nmž Štstí lovka nebylo by odvislé

od mechanismu této organisace, nýbrž uchovává v sob
žárliv jako svatý odkaz i všechny prvky nutné k uskute-

nní organisace, neeknu ideální, ale aspo rozumné.

Socialism eší tuto otázku theoreticky vtou: Moje
svoboda v mezích stejné svobody ostatních. To jest však

i heslo poctivého a osvíceného liberalismu. Nejvyšší aspi-

race lidstva jest jedna a táž. Jenže liberalism spokojuje se

se stanoviskem vykávacím a ulpívá na konec na sou-
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dobých institucích a formách tak, že se spokojuje s jich zá-

platováním a nechce nic slyšeti o jich odstranní. Jeho
logika je : svoboda musí být chránna, i svoboda — vy-

koisovat. Liberalism nechce se rozhodnout ani pro tu ani

pro onu stranu, je asto obojetný a nikdy logický. V so-

ciálním zápasu naší doby nechce vidti boj svobody s ná-

silím a nové kultury se starým barbarstvím ; zná jen drobné
konflikty práce s kapitálem, dlník se zamstnavateli, pi
nichž jeho „nestrannost" chová se celkem zbable, pokud
nestaví se pímo na stranu velikého kapitálu.

Socialism není takhle slepý a nelogický. Po konfliktu

dlníku nkteré fabriky s jejím majitelem nebylo by ovšem
pranic nikomu pímo nesúastnnému, kdyby tyto konflikty

byly ojedinlé, kdyby pi nich všeobecn zbran byly rovné,

kdyby i ten zápas nejnepatrnjší nenabýval pro své širší

nebo užší okolí významu episody z velikého boje práce

s kapitálem. Socialism vidí, že zápas mezi tmi, kdož mají

všecko, a tmi, kdož nemají nic, zápas na život a na smrt

skuten existuje, že je výsledkem jednoho dokonaného
vývoje a bude co nejdíve rozhodnut. Vidí, že kapitali-

stický systém je dnes pvodcem nejširší nesvobody, pra-

menem znemravnní a reakce.

Naše doba plutukratického systému nemá jiného smyslu
než ten, že jest a snad — pro výstrahu vkm pozdjším.
I v jiných dobách byla hromadna veliká bohatství drsným
a asto i drsnjším zpsobem než dnes. Ale co bylo vy-

konáno za tyto poklady tehda, a jak malicherná, niemná,
pustá je sláva bohatství dnes, jak smutná a zbytená je

ta naše honba za penzi, za nž se kupuje paskvil života,

hnus a mrzáctví ! A bláznivý zápas o groš, šílené teštní
kolem zlatého vola korumpuje život skrz na skrz ; nikdy

snad nebyl zrdnjší, chudší a nicotnjší.

Nemže tenhle stav potrvati. I když se zdá nkdy
tu a tam, že socialistické snahy se vytrácí, i když socialism

je tisíckráte zaprodáván za mandáty a zrazován syny isra-

elskými nebo ctiteli Pruska a obdivovateli poddstojník,
i když je tisíckráte udupáván vládami a znesvcován shni-

lými davy, vztýí opt vítzn hlavu v nové form, zra-

lejší a inteligentnjší, protože je spjat s renaissanními tou-

hatni lidstva, jež jsou stále zetelnjší a výbojnjší.
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Není východu ze soudobého všeobecného rozkladu

a zmatku než smrem k socialismu. A ím dslednji pi-

drží se lidé jeho princip, ím lépe pochopí pravou svo-

bodu a skutenou harmonii, tím trvalejší a normálního vý-

voje schopnjší organisaci budou moci uskutenit.

Praví-li tedy socialism : Moje svoboda v mezích stejné

svobody všech ostatních, pomýšlí na svobodu relativní,

dosažitelnou a ví, kterak jí dosáhne : odstranním kapi-

talistického soukromého vlastnictví jako zdroje otroctví

hospodáského a sociálního, odstranním principu centrali-

stického z organisace spolenosti jako zdroje otroctví

politického. —
Také harmonie vztah mezi lidmi zstane relativní.

Velké vášn plodí asto velké zloiny A lovk zdravý,

silný, krásný, obrozený bude míti velké vášn. Ale ráz tra-

gedií, jež odehrávati se budou ve spolenosti rozumn or-

ganisované, mže býti jen ist soukromý.

Zabije-li vášnivec proradnou ženu, i dnes poroty osvo-

bozuji takové zloince. A odstrame z našeho „poádku"
píiny ziskuchtivosti, co zbude z dnešní nejistoty oban-
ského života? Nebude-li míti smysl krádež, loupež a zisku-

chtivý podvod, nebude-li existovati nesmírná spousta para-

graf upravujících soukromé vlastnictví a pomry na jeho

základ zbudované, nebudou-li se trestati problematické zlo-

iny a peiny proti mravopoestnosti, nebude-li urážek pa-

novník atd., kolik zbude zloinc a kolik zbude dvod
k nevraživosti mezi lidmi ? Lidé jsou dnes nuceni prokazo-

vati si steré ochoty, odpouštti si sterá ublížení, lovk
k lovku je poután proti své vli, a všichni musí žíti ve

stycích, jež jsou jim protivné. Pedpokládá se láska k bliž-

nímu, a pi tom systém štve lovka proti lovku.

Socialistická spolenost osvobodí lovka od bližního.

Vrátí ho sob. Oban rovný obanu nikoli potebami svého

ducha a tla, ale možností tyto poteby ukojovat, nenucený
ani prokazovat ani pijímat laskavostí, dovede snadnji ovlád-

nout své nechuti a na konec naui se ctíti sebe ve svém
sousedu.

Socialism je tu tedy, aby pipravoval a zavedl sociální

organisaci prospšnou vývoji svobody a harmonie. Ten kdo
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chce svobodu, nemže pirozen pstovati násilí, t. j. za-

vádti do spoleností princip, o njž se násilí opírá. Ta-

kovým principem je centralism. Proto ti, kdož fedrují cen-

tralism, mohou býti dobrými demokraty, demokraty pokro-

kovými nebo sociálními, ale nemohou být dobrými socialisty.

Socialisté mohou zavádti jen ten princip innosti a sdru-

žování se, který respektuje svobodu, a to jest princip
autonomie a federace.

ZÁDRUHA, 1908. . 1.
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n SMYSL MODERNÍHO SOCIALISMU. — Beati pos-
• sidentes, kteí s patra hledí na soudobé sociální hnutí,

pokud jest revoluní a má za cíl sociální pevrat, jsou

dvojího druhu: lhostejní a nepátelští.

Ti lhostejní jsou vtšinou pohodlní páni, kteí neradi

se dávají vyrušovat ze svých obchdk. A tebaže honosí

se asto pesvdením pokrokovým, íkají s Nazaretským

:

Chudí byli a budou vždy mezi vámi. Jejich pokrokové smý-

šlení jest jen výhodný ornament jejich obanského povo-

lání; staví jejich osobu do pkného svtla, dodává lesku

jejich obchodní firm nebo advokátní kancelái. Proto do-

dávají: Vše, co mžeme uinit pro vyddné jest, že se

budeme snažit, abychom vasnými a moudrými reformami

usnadovali jim osud. Volte kandidáty naší strany ! nebo

:

Volte mne za poslance : Funkce poslanecká jest také pkné
doporuení firmy nebo kanceláe. Pokoj s nimi ! Nejsou

nebezpení, pizpsobí se každé situaci, každému režimu.

Vždy jsou to práv oni, kteí rádi íkají s blahosklonným

úsmvem : Však jsme také socialisté ! Kdo pak není, prosím

vás, dnes socialista?

Ne::>.1telé — nemluvím ovšem o chudých duchem,
kteí by nejradji utopili každého socialistu a anarchistu na
lžíci vody, kdyby na to stail jejich vtip nepátelé jsou

nepcctiví a poctiví jako vždy.

V jádru nepoctivými jsou zajisié všichni, kdož staví

se do cesty nutnému vývoji událostí a všemi prostedky
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snaží se sociální hnuti naší doby aspo ocliromiti, protože

v nm zcela správn vidí nebezpeného nepítele své bez-

ohledné hltavosti, svých bezmezn žravých privilejí: tedy

tídn bojovná buržoasie, velicí kapitalisté, vládní a cír-

kevní ochránci kapitálu, národohospodáští obránci kapita-

listického systému, všichni, kdož vdom zuby nehty drží

kapitalistickou spolenost, protože jim poskytuje nesprave-

dlivé zisky.

Máme však také poctivé nepátele socialismu. Jsou

to asto vysoce inteligentní a kulturní lidé, kteí ve snahách

revoluních a v akci pro sociální pevrat vidi nebezpeí
kulturni a mravní. Ve Francii jsou to na p. nkteí nacio-

nalistití individualisté, kteí v revoluci vidí otes národní

tradicí, vnitní zákonnitostí, národním vývojem, národní kul-

turou. Což není správno, protože revoluce jest nutný lánek
vývoje, nikoli jeho protiklad. Tento blud iní z nich stále

djislednjší reakcionáe.

Pak jsou to individualisté rázu více kosmopolitického,

kteí domnívají se nebezpeí vidti zejména v tom, že jeho

pramen jest dle jejich mínní ethika kesanská, sentimen-

tální humanism.

Svt opravdu nepetváí se ethickými zákonniky. Mo-
rálka snaží se uzákoovat post festm hotová fakta, vy-

konané iny, jež odpovídajíce novému hospodáskému,
myšlenkovému a citovému stavu své doby staly se nakaž-

livými. inorodá energie jest mimo dobro a zlo; lovk
inu jedná mimo vnjší mravní píkazy, z vnitní nutnosti.

Morálka však snaží se — vždycky marn - potlait ino-
rodé instinkty, na jichž poátku jest bezpochyby smyslnost

a na konci duch vzpoury, anebo je aspo regulovat. Mo-
rálka kesanská jest v tom ohledu ovšem hors concours.

Nietzsche pronesl proti ní nezapomenutelné obžaloby, jež

nic na svt nevyvrátí a všechno potvrzuje.

Socialism ml by tedy velmi bledé nadje na úspch,
kdyby je neopíral o nic životnjšího, pravdivjšího, trva-

lejšího a — krásnjšího než jest ethika kesanská. První

lovk inu jediným gestem, jedinou vítznou bitvou rozmetal

by všechny jeho systémy, všechno, co na jeho základ bylo

postaveno a projektováno Kdyby jen fukavý soucit

8 mrzáky a slabými, s?ntimentalní láska k chudým, ke-

15



sanská láska k bližnímu a z ni vyplývající pojmy o spra-

vedlnosti, rovnosti a bratrství byly podstatou socialistických

snah, spoíval by socialism na písku, byl by to vtrný

zámek, jenž nikdy by se nestal skuteností a jenž zázrakem

uskutenn musel by býti jménem lidské radosti a kultury

co nejrychleji zboen.
Kesanská láska k bližnímu je moralistní fikce, s níž

v život nepoídí se pranic. Ve zdravém lovku bouí se

prost všechno proti klášteru a kasárnám a bouilo by se

i tehda, kdyby to byl klášter sociální lásky a kasárna so-

ciální spravedlnosti a rovnosti.

V revoluním sociálním hnutí naší doby jest však ke-
sanství, moralism, sentimentální humanism jen povrchní

kalnou pnou. Nedslednosti a zlozvyky mnoha dlník
a jejich asopis ukazují na n, najdeme je u drobných

sekt, u nevysplých jednotlivc, u spoutaných filosof. Ale

je to jen a jen pna. Podstata, vznik a vývoj socialismu

jsou cele a krásn nekesanské, ideál socialismu neni pouze

humanitní, je to pedevším ideál renaissanní

Kdo chce mluviti o moderním socialismu, nesmí pi-

rozen opírati se jen o program a innost jednoho smru,
jedné strany; musí studovati djiny jeho vzniku, systémy

jeho pedchdc a ze soudobých nauk a praxí zkonstruo-

vati jakýsi ideální útvar, socialism oištný od stranických

jednostranností a zaujatostí, od doasných omyl taktických

a jasných již blud theoretických, synthetický útvar pi-

bližn vystihující všeobecnou náladu.

Kdo to uiní bez velikých pedsudk, nieho nepo-

míjeje, sezná pedn, že nová renaissance, úplné obrození

spolenosti na všech stranách klíící, smrem vší kultury

ohlašované, nedá se uskutenit bez dkladného pevratu

sociálního, hospodáského a politického, bez odstranní

kapitalistického poádku, a podruhé, že moderní socialism

poínající vzpourou pracovník proti vykoisovatelm vý-

robc i konsument a konící organisováním spolenosti

jako federace autonomních zájmových skupin, jest logickou

a pravdivou cestou k dosaženi podmínek pro novou re-

naissanní kulturu.

Nevíme ovšem, kudy a jak bude vývoj socialismu blou-

diti. Je velmi nepravdpodobno, že pjde pímo a logicky

ke svému cíli. Jádro sociální otázky se tím však nezmní.
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Sociální otázka naší doby není otázkou sentimentál-

ního soucitu se slabými, kesanské lásky v mezích dnešní

spolenosti, není ani pouhou otázkou hospodáské a poli-

tické emancipace njakého „tvrtého stavu". Kdo z ní iní
tak málo, znešvauje, oklesuje, falšuje nejpalivjší soudobý
problém. Socialism, jemuž staí kesanské náplasti na ote-

vené rány našeho spoleenského života, socialism, jenž

baží jen po zámn úedník ídících národy, socialism, jenž

vládnoucí byrokracii mšanskou nahrazuje soustavn byro-
kracií sociáln demokratickou, není vbec socialism, jest to

jen jeho paskvil a kulturní nebezpeí. Jest na štstí však
také jen velým páním demagog a nikoli smyslem sou-
dobé sociální otázky.

Moderní socialism pojatý ideáln a syntheticky jest

snahou o úplnou emancipaci lovka, o celistvé obrození

spolenosti, jest cestou k nové renaissanci, jež musí pe-
konat nejprve dv hlavní pekážky : kesanství a kapitalism.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907. . 83.
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m VOLNOST. — Lidé, kteí mají na tom zájem, aby
• vývoj spolenosti v praksi byl hodn pozadu za vý-

vojem theoretickým, jemuž nemohou zabrániti a jenž nií

podstatu jejich privilejí, a filosofové, kteí v nedostatku

lepšího zamstnání „prohlubuji" jednotlivé pojmy tak dlouho,

až z nich uiní fikce odpoutané od skuteného života, ti

všichni snaží se nám dokázati, že jednak jest svoboda ne-

dosažitelný cíl, píliš vznešený pro hrubou lidskou po-

vahu, jednak, že její podstatu má lovk hledati pedevším
v sob.

Na tom bylo by bezpochyby trochu pravdy, kdyby
nutný boj proti všeobecnému a všestrannému vykoisování

veliké vtšiny lidstva neinil luxus „nedosažitelných ideál"

nevhodným a zbyteným, a kdyby materielní tžké zotro-

ení vtšiny nebralo lidem as, jehož by mohli užíti k mén
pozemským kontemplacím.

Máme všechnu píinu, abychom pojem svobody ne-

odpoulávali od vezdejšího života, abychom naopak vyme-
zovali ho co nejlidštji a nejpozemštji, chápali ho prak-

ticky a reeln.

Ducha není možno spoutati, když sám nevleze v pouta.

Svobodný duch jest na svt stále pítomen a reakce mže
jen více mén zabraovati, aby se doasn neprojevoval.

A i tato možnost jest stále menší. Myšlenkový vývoj jest

dnes vzdor všemu úsilí klerikálnímu a byrokratickému svo-

bodnjší než byl kdykoli, bude stále svobodnjší, a s ve-
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líkou pravdpodobností mžeme íci, že doba, jež se zda

rem mohla by mu initi vážnjší pekážky, nevrátí se již

nikdy. Odvaha, logika, jasnost myšlení rostou nezadržiteln.

Ale za to materielní svoboda horší se den ze dne.

Všechna práva lovka jsou více než kdy jindy jen na

papíe. Otroctví dnešní je podstatn horší všech otroctví

bývalých, protože je pokrytecky zavádno v dob, kdy

nikdo již neví v jeho pirozenost, posvcenost a nutnost.

Nikdo není svoboden. Ti, kdož mohou jistí dle své

chuti a dle svého hladu, páni, jsou tžce odvislí od zdaru

svých spekulací a od tch, kteí chrání jejich privileje.

Druzí, otroci vtší nebo menší, kteí musí pracovat, aby

mohli jísti, a všinou pracují, aniž mohou jísti dle svého

hladu, jsou odvislí od sterých pout: zamstnavatel je vy-

ssává, odborové sdružení jim velí, kdy smjí a kdy ne-

smjí stávkovat, morálka a náboženství snaží se potlait

každý silnjší rozmach jejich bytosti ihned v zárodku, ne

setné druhy uniforem bdí nad nimi a ekají jen na dané
znamení, aby mohly jednat proti nim : Šikanovati a proná-

sledovati, exekvovati a pokutovati, odsuzovati a vzniti.

Úpadek následuje úpadek, protože žádný blahobyt ne-

stojí dosti pevn, aby odolal rozmarm svého nejvyššího

pána: kapitalistického trhu. Stávka následuje stávku, pro-

tože není oboru lidské práce, v nmž by nebylo vykoisfo-

vaných.

Zní to velmi krásn, íká-li se nám: Kdyby každý
v sob pekonal otroka, nebylo by otroctví. Ale jednak

není to tak docela pravda, nebo stejn by bylo každému
pekonat v sob pána, o emž z opatrnosti se nemluví,

a jednak tch, kteí se mohou vnovati tomuto nevýnos-
nému zamstnání, jest nepatrná hrstka — lidí bu šastn
neodvislých nebo chorobn lhostejných k svtským vcem.

Veliká vtšina musí bezodyšn vydlávat, aby mohla
jísti, musí otroit, aby nezemela hlady ; zárove však v téže

vtšin skoro každý snaží se všemi prostedky, aby, jak-

mile jen situace je k tomu trochu píznivá, dosáhl více, než

je dnes pouhou prací dosažitelno, pojistil si pro pípad ne-

schopnosti, nezamstnanosti, njaké katastrofy jinení, ili

aby stal se sám vykoisovatelem, otrokáem.
Pekonávání sebe mže se vnovat jen pramálo lidí

neodvislých - možná jen doasn! neb' odvrácených
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od vezdejšího života: od nich v žádném pípad nepijde

spása. Jejich sobectví není rodnou pdou svobody. Jsou-li

víjbec vzory, jsou nenásledovatelní vtšinou, jež nemá k tomu

ani fysických ani mravních možností.

Svoboda nedá se jen filosofovat, svoboda musí být

také v horkém boji dobyta. Theoretický a praktický vývoj

ke svobod jsou dv ady fakt, jež mly pokraovat sou-

bžn. Dokud však panovaný a hrabivý lidský egoism bude

míti oporu v hospodáských a sociálních institucích, dotud

mezi theorií a praksí bude nesmyslná propast. A dotud

uvidíme stále, že není žádného pomru mezi knihami ne-

odvislých myslitel, v nichž myšlenka nezastavuje se již

zbable ped žádným svatostánkem, a životem ve spole-

nosti, kde se jménem boha, krále a vlasti zotrouje, zná-

siluje a vraždí.

Svoboda musí býti dobyta odstranním institucí, o nž
se opírá zotroování a vykoisování

;
pak teprve volná my-

šlenka bude moci plodit volné lidi a volnou spolenost

v pomru ke své odvaze, logice a jasnosti.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907. . 88.
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J\T ROVNOST. — Bude nutno co nejdíve dobe zre-

* ^ • vidovati princip demokratický. Demokratism, pod
nímž jako pod tak mnohými módními slovy rozumí každý,

co chce, jest veliinou velmi mlhavou, pokud na nazí-

ráme s hlediska pathetických úvodník, jest však hlavním

pramenem soudobé nerovnosti, pokud se inn projevuje

jako zásada politické organisace.

Poctiví „demokraté" snaží se ovšem okrášliti demo-
kratism všemi cnostmi. Neiní toho ani tak z pesvdení
jako z nouze. Nedošli k tomu, aby si dovedli pedstavit

sociální mechanism bez ústední autority, a proto jim ne-

zbývá než houževnaté se držeti autority demokratické,

kdyžt všechny ostatní autority, jež postupn vládly od
matriarchátu až po mšáckou republiku, selhaly a byly

pekonány. Selhal i demokratism mšácký (to dobe citf

i prof. Masaryk, když volá po poctivém demokratismu
stedních stav) : proto je v oblib demokratism sociální.

Ale, jakmile poznáme, že spolenost bez ústední
autority není pražádnou utopií, že naopak již z celé ady
soudobých fakt zcela jasn plyne možnost spolenosti, jež

bude organisována jako dsledná federace dsledn auto-

nomních jednotek individuelních i kolektivních — mžeme
již klidn se obejíti bez hesla demokratismu a poznati

pravou jeho povahu.

Domnlá rovnost ped zákonem, provádná demokra-
tismem, jest nesmysl a pokrytectví, i kdyby byla prová-

dna spolehlivjší spoleností než jest spolenost kapitali-
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stická, není vbec ani stínem rovnosti, nýbrž jen brutální

vládou vtšiny, jež dlá zákony pro sebe.

Spravedlnost a úelnost representativního systému vlády,

tak drahého Míliovi, rozplynula se za sto let v nivec. Par-

lamentarism je v konkursu a s ním celá demokratická spo-

lenost, jež z vtšiny obanu na papíe sob rovných na-

dlal nevolníky otrokáského systému, jehož faleš a niem-
nost nemá sob rovné v djinách.

Socialism chystá se pejmouti spolenost. Mnozí ho
považují za utopii, a následuje po nejnesmyslnjším režimu,

o jehož uskutenitelnosti byiy bychom za jiných okolnosti

jisté svorn pochybovali. Klade draz práv na rovnost.

Jeden pojímá ji demokraticky, druhý pirozen jako nevy-

hnutelný doplnk svobody.

Socialism demokratický má o rovnosti touž pedstavu
jako v theorii demokracie mšfácká. Odstrauje jen volnou

konkurenci na základ soukromého vlastnictví a kapitaliámu,

odstrauje hospodáské vykoisování, ale ponechává, ba

sesiluje za to „rovnost" dle názoru demokratického : abso-

lutní podrobení všech zákonm vtšiny.

Autorita demokratická dospívá demokratickým socia-

lismem ke své apotheose. Zajišujíc každému jen jeho porci

chleba, vyhrazuje si pro sebe všechna práva, pravou dikta-

turu ; nevyluuje nic tak málo jako tyranii a tudíž faktickou

nerovnost.

Demokratism znamenal a bude znamenati vždycky
vládu lidu, a jelikož tato vláda ani v socialistické spo-

lenosti nedá se praktikovat jinak než representativním

systémem, znamená vládu brutální vtšiny, jejíž snakou
mže sice býti, aby mila všem dle jedné míry, srovná-

vala všechny dle jednoho pravítka, ale práv proto bije

pirozené a jediné uskutenitelné Riwnosti do tváe.

Demokratism je vždycky centralistický, protože zna-

mená vládu; rovnost je však uskutenitelná jen federalis-

mem, protože federalism znamená zladní autonomních
jednotek, tedy svobodu.

Není lidi sob rovných; budou vždy velcí a malí,

tlustí a hubení, sndí a plaví, krásní a všední, ale budou
také vždy lidé vášniví a klidní, sniví a rozumující, chytí

a hloupí, vzpurní a oddaní. Budou vždy rzné hlady, rzné
žízn, rzné smysly, rzné talenty, budou vždy lidé bez
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talent a s talenty, budou vždy prostední a geniové. Bu-

dou tedy vždy rzné poteby
Tož rovnost nesmí nikdy znamenat: každému stejn,

nýbrž : každému dle jeho poteb; nesmí zna-

menat : každý stejn, nýbrž : každý dle svých
schopností.

Tato rovnost, jež jediná není nesmyslem, je pirozená,

je dsledkem svobody a vede k bratrství a spravedlnosti.

Je však protidemokratická a uskutenitelná jen ve spo-

lenosti akratické, kde poádek nebude diktován vlí vtšiny
jménem jakékoliv theorie, nýbrž vyplývati bude sám voln
z úelného života.

Láska k lidu, nechuf k vykoisfování a zotroování
lidu, zájem o to, aby lid se nauil sám vyizovati své zá-

ležitosti, to nejsou city demokratické, to je socialism, v nmž
demokratický blud znamená hrozné nedorozumni.

Proti demokratismu, jímž do nedávná konily emanci-
paní snahy lidstva, stojí dnes revoluní syndik a-

1 i s m v nejširším smyslu slova, jenž se nespokojuje he-

slem „volnost, rovnost, bratrství" jako frasi lepenou na
kriminály a kasárny, ale našel pravý smysl tchto tí slov

a racionelní cestu k uskutenní jejich ideálu.

Vycházeje od autonomního individua staví ho do od-
borového sdružení, autonomní odborové sdružení staví do
odborové federace, autonomní odborové federace sdružuje

v konfederaci a autonomní konfederace povolány jsou

k tomu, aby utvoily velikou Federaci Národ, jež poznají

konen dobrodiní skutené Rovnosti.

MORAVSKÝ KRAJ, SRPEN 1907.
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V DOMÁCKÁ PRÁCE. — Ped nkolika lety pednášel
• v Praze pokrokový uitel ze sev. eck o eských

menšinách. Pi té píležitosti pronesl myšlenku negativn

opravdu pozoruhodnou. Že totiž bude nutno pomýšleti na

vedení domácké práce mezi horníky, až tito obdrží osmi-

hodinnou pracovní dobu. Dvod: Aby zahálkou nepodpo-

roval se nezízený život, k nmuž prý mají náklonnost,

a finanní pomry horníka se povznesly.

Na tomto pípadu vidíme velmi dobe dv vci : Pedn,
jak snadno všechny drobné reformy, tyto záplaty na roz-

padávající se kapitalistický pláš naší spolenosti, mohou
vyzníti na prázdno. Podruhé, jak pokrokové cítní u nás

jde málo do hloubky.

Je u nás totiž mnoho theoretické dobré vle a hrozn
málo praktických znalostí, málo porozumní pro lid a jeho

život. Horník, vycházející umoený z dol, má zasednouti

k domácké práci, ve vtšin pípad stejn úmorné!

Domácká práce theoreticky vyhlíží ovšem pkn. lovk
pracuje doma, nikdo ho nehoní, jeho rodinný život nebée
úhony.

Bohužel, práv opak je pravda. Domácká práce nií

lid pravideln he než práce v továrn, nií ho tlesn
i mravn.

Odhalení o zhoubném moru „necování" nezstala bez

povšimnutí a vyvolala oprávnnou pozornost. A pece je to

domácká práce, pi níž se aspo obstojn vydlává. My
si však zvykli hledti klidn na celou adu domáckých
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prací, které nií lidské životy a jsou honorovány nejbídnji.

Osud švadlenek, které zhotovují bíié prádlo pro sklady,

pestal nás již dávno dojímati. A jak bídnou dinou je sklá-

dání moderních patentních knoflík

!

Neznám všech zpsob domácké práce, ale jsem pe-
svden, že jeden je horší druhého.

Žijete-li ve velkém mst, co den navštíví vás podomní
prodava domácké práce své vlastní rodiny. Nejednou,

asto, velmi asto ml jsem den zkažený úvahami o dobro-

diní domácké práce, k nimž mi dal takový hausírník podnt.
Pamatuji se na jednoho, který prodával po domech vlastno-

run malované, vyezané a pohyblivými uinné papírové

figurky, za nž žádal tak nepatrný obnos, že se mi hlava

zatoila.

Nemohu klidn mysliti na takový život. Je lovk ješt

úžasný otrok. Pravda, množí se žebrota, tjláctví, zlodi--.tvf,

loupeže a podvody. Lidé jsou pímo mrskáni ke zloinu.

Pamatujete se snad — není tomu dávno — na vídeský
pípad, kdy chlapec vraždil, aby si mohl koupiti — knihy.

Ale snad práv proto všechno lovk nemže odolati, aby
si nepedložil otázky, zda ti zloinci, ti všichni, kteí nedo-
voleným zpsobem opatují si to, eho potebují, nejsou

v podstat lepší než tací hrozní otroci domácké práce,vn pibití k din, která vyssává z nich pomalu vše,

ím se podobají lovku.
V továrnách je velmi asto neistota, prach, zápach,

zkažený vzduch, shon a žár. Ale domníváte se, že ty rodiny

shrbené a schýlené nad prací domáckou bydlí v palácích ?

V doupatech nejastji. A továrny moderní jsou již nyní

nkdy vzdušné a isté, kdežto práce domácká nedá se

tak snadno, nedá se snad vbec penésti do píbytk
zdravých. Výdlek z domácké práce není pravideln dle

toho. Také kdo pracuje v továrn, snáze vydrží v malém
byt, než když v témže byt má se díti nespoetné hodiny,

nejastji s celou rodinou.

V továrnách trochu organisované dlnictvo vymáhá si

pomalil snesitelnou pracovní dobu. Pi domácké práci je

asto den i noc, celých 24 hodin pracovní dobou. A jak

tomu zabráníte? Jak zabráníte tmto pomalým sebevražd im,

páchl) ným mimo veškcren veejný dohled pi spuštných
záclonách a jedné petrolejové lamp?
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ženy a dti nemají chodit do továren, volá se. Ale

popatte na fabriky, když jdou z práce ! Pravda, tváe jim

nekvetou. Mnoho jim chybí k zdravému životu. Celý nový

systém práce chybí. Ale pece jdou jen veselé, ilé, rela-

tivn zdravé dom. Ty opravdu zubožené dlnické ženy

hynou domáckou a domácí prací. Ty souchotináky, které

celé dny a noci probdí u šicího stroje! Ty ubohé matky,

lidské onuce, vysílené starostmi o domácnost a zteštným
plozením dtí!

Nepodporujme domácké práce ! Prmyslové dlnictvo

patí všechno do továren. Do továren volá ho šastnjší

budoucnost. V továrnách nauí se dlnictvo organisaci, soli-

darit a touze po lepším život. Organisované dlnictvo

uiní z továren paláce práce. A až pochopí, že ten, kdo
pracuje, má míti také pdu a výrobní prostedky, až

v>'vlastní továrny pro sebe, pak uiní i práci hodnou palác,

radostnou a plodnou.

MORAVSKY KRAJ, 1906. . 115.
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yi LID CHCE SOCIALISMU. — Výsledek prvních
^ ^« voleb po zavedení všeobecného hlasovacího práva

ukázal dosti jasn v celém Rakousku, že naše široké vrstvy

lidové mají leckde až po krk mšfanského politikaení a že

se socialismu již nebojí, nýbrž naopak v nm vidí záruku

lepší budoucnosti pro sebe.

Nesmí nás mýliti, že lid volil pro sviíj projev cestu,

jež pro socialism v Rakousku bude spíše pekážkou než

ziskem. Volil cestu prozatím jedin bohužel v jeho mocí
jsoucí a^ jedin možnou, rnl-ii jeho projev .míti náležitou

váhu. Že tím pispje k dokonalému zpolitisování sociální

demokracie, toho vdti nemohl. Hlasy odevzdané pro so-

ciální demokracii nejsou velikou vtšinou hlasy vyslovených

socialist. Jsou to hlasy chudák, kteí jen tuší, že so-

cialism jest pro n cestou k emancipaci z hospodáské
a mravní bídy, a ví, že sociální demokracie díve nebo
pozdji provede — blahobyt pro všechny.

Proto nás nesmí zarmucovat významný výsledek voleb
ze dne 14. kvtna. To není ve skutenosti opravdové
a hluboké vítzství sociální demokracie jako strany s uritým
programem, to jest nco lepšího : svdectví o tom, že v lidu

mizí stará víra ve spásu, která pijde shry, výmluvné
svdectví o tom, že i náš lid pestává ekat pomoc od
boha a mocných z milosti boží a domnívá se, že jest

na ase, aby sám postaral se o provedení svých po-
iadavk.

';»
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Ovšern, klame se ponkud. V jiných zemích prodlal

lid vývojovou etapu, jejíž zahájení u nás teprve nastalo,

a tu pomalu shledal, že zmnil jen víru, víru starou za

víru novou, víru v boha a pány z jeho milosti za víru ve

své poslance, v pány ze své milosti, a že v celku polepšil

si tuze málo, aniž pivodil podsíatnéjších zmn na pravých

píinách svého zotroení. Ve Francii, v Itálii, ve Španlsku,

v Belgii odvrací se lid ponenáhlu od parlamentárního so-

cialismu a organisuje se pro hospodáskou válku pímou.
Jsou bohužel ješt rozdíly mezi jednotlivými národy

a státy tak veliké, že každý národ, každý stát musí pro-

dlat cele svj vývoj a že velmi tžko uí se u stát, jež

ho pedhonily. Také lid eský a rakouský vbec, a práv
v dob prvních svých voleb na základ všeobecného hla-

sovacího práva mohl v cizin vidt fiasko socialismu parla-

mentárního, musí vypíti kalich svých omyl a blud až na

dno, aby pochopil, kde je spása.

Tak jako jinde pežije se i u nás taktika sociáln

demokratická, jako se pežil theoretický program sociální

demokracie. Dlnictvo a s ním pomalu všechen vykoiso-
vaný pracující lid pozná základní pravdy, jež hlásá obro-

zený socialism moderní doby:
1. Veškeré reformy mže lid rychleji a snáze vynutiti

svou pímou akcí než tehda, spoléhá-li jedin na politický

obchod parlamente' mí.

2. Veškeré reformy mají pro lid jen velmi relativní

cenu, upevujíce neblahý soudobý stav. Zejména reformy

rázu hospodáského nejsou lidu pravideln nic platný,

nebof kapitalism a viáda donuceny na jedné stran dáti,

nahrazují si to, asto dokonce s výdlkem, na druhé stran
z týchž kapes.

3. V soudobém poádku má si lid udržovati relativní

výhody, vydobývati si je a brániti se úkladm pedevším
velikými solidárními akcemi jako jsou rzné formy po-

všechné stávky a to hlavn z toho dvodu, aby si udržel

existenní prmr na výši odpovídající rostoucím poža-

davkm moderního pracovníka. Tu zárove uí se solida-

rit, samostatnosti, socialistickému duchu.

4. V hospodáských podnicích kolektivních, ve vý-

robních a konsumních družstvech, v kooperacích, v komu-
nistických dílnách a osadách má se lid uiti socialistické
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práci, zdokonalovati se ve svém oboru, aby byl dobe
schopen pevzíti výrobu, až pijde doba, jež ekne: doly

horníkm, pda zemdlcm, továrny prmyslovým dl-
níkm atd.

Lid, který tohle pochopí a provede, uskutení teprve

sociální pevrat. Sociální demokracie to však nebude.

V zemích vyvinutjšího socialismu padají této stran otže
z rukou, lid ztrácí poslední víru, víru v politické vdce
z vlastních ad, a chystá se provésti pevrat sám.

U nás závisí te mnoho od pokrokové inteligence.

Inteligence mla by lépe vidti než lid, který te po
volbách bude oekávat svou spásu z rukou sociáln demo-
kratických poslanc — ovšem marn. Mla by pochopiti,

že pirozený vývoj státu nelze udržeti — leda na okamžik
— a že jest její povinností, aby pispla k rychlému vy-

jasnní.

Ti, kteí jsou ochotni utvoiti proti sociální demo-
kracii klerikáln-mšfácký blok a budou ochotni snad na-

léhati na brzké rozpuštní parlamentu — ti jsou lidmi

zloinnými v nejhorším smyslu slova.

Nehled k tomu, že by se rozpuštním parlamentu

a obnovením hnusného volebního boje docílil bezpochyby
opak toho, eho týmž prostedkem docílili liberálové a vláda

v Nmecku, bylo by to nejmizernjší politické dobrodružství,

hanebný vzdor, provedený proti lidu, posmch nad vážným
vývojem tohoto státu. Nezapomínejme, že u nás hlasy

odevzdané pro sociální demokraty nejsou jako v Nmecku
také hlasy nespokojených mšfák, nýbrž že jsou to jen hlasy

lidu, jenž chce socialism, tebaže má o nm nedosti jasné

pontí. Máme na jedné stran lid klerikální, na druhé lid

více mén socialistický: proveme toto rozlišení v inteli-

genci a ve stedních stavech I

Kapitalistická buržoasie, jež zuby nehty drží se svých
privilejí, své nadvlády, nemže býti tím, eíio se má za-

stávati pokroková intehYíence, kdežto naopak zájmy po-
krokové inteligence nejsou ohroženy socialismem (nepova-
žujeme-li ovšem za jediného pedstavitele socialismu

sociální demokracii).

Tož chce-li eská pokroková inteligence zstati po-
krokovou, nechce-li zadržovati pirozený vývoj ve svém
nírod a v našem státu vbec, mže uiniti jen jedinou
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vc: pomáhati socialistickému hnuti v duchu eském, ne-

dogmatickém, kulturním a svou prací pro lid, jeho kul-

turu a jeho emancipaci eliti sociální demokracii, již známe
jako nesnášenlivou a nekulturní.

O vavínech parlamentárnich nemusí sníti : vítzný

vnec volební není to, ím by se mohl chlubiti inteligentní

lovk v dob, kdy zvoleno bylo tolik poloviních an-

alfabet, jejichž jedinou zásluhou jest to, že patí ke stran,

jež má úspch, a parlamentární pda je místo, kde lovk
est spíše ztratí než jí nabude.

Sociální demokracie dostala se tam, kde jest, prací

mimoparlamentární : spojme se k podobné práci — ale

poctivjší a istší — nikoli pro stranické zájmy, ale pro

eskou kulturu, založenou na všestranném osvobození e-
ského lidu, pro esk3> socialism.

Pokusme se uiniti eský národ opravdov a hluboce

socialistickým, spojme všechny lidi, kteí mají stejný smysl

pro spravedlnost jako pro svobodu, a pak se nemusíme
báti nieho na svt. Vody parlamentárnich žvast potekou

do prázdna; lidé nebudou míti asu o n se zajímati.

A každý zákon provedou naped sami.

A ty, které srdce táhne ke kapitalismu a klerikalismu,

nechnie jíti, af víme jasn a pesn vždy, s kým máme
tu est.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907 . 55.
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yil REVOLUCE A POÁDEK. — Mám rád klidné dny,
^ ^^* kdy se pracuje, pokojné doby, kdy události jdou

voln a vážn za sebou a mohou býti uváženy a hluboce

pochopeny, mám rád as pokojných sklizní.

Radji než boulivé dny skok v nejistotu, hlunou
dobu zteštných událostí, desorganisovaných útok, radji

než as neklid, zmatk, revoluních vtr.
A pece jsem revolucioná. Miluji myšlenky, jež uka-

zují nejkratší a nejúspšnjší cei;tu k pevratu, jež nám
ukazují, kterak nejrychleji budeme moci skoncovati se

situací, dnes nás obklopující a — drtící.

Nehledím na svou dobu jako na as míru, pokoje

a poádku. Kdo dnes dobe vidí a slyší, vidí tanec na
sopce, slyší dunní a oekává — lávy.

Kdyby vládnoucí tídy a politikové sebe více se na-

máhali dokazovati opak, bystí lidé dávno vdí, že zítra

nebo pozítí lávy se provalí, nezadržitelná sociální revoluce

hned tu, hned tam, na konec však všude propukne.

Literatura, kulturní život, sociální hnutí, zmatek poli-

tik, všechno ji pedpovídá. Co jest nám initi? Zavíti

oi, striti hlavu do písku?

Nikoli, tím nieho neodvrátíme. Pichází prost, a na
nás jest, abychom pedem hledli k ní láskyplnými zraky.

Je to náš osvoboditel, logická chvíle vývoje spoleenského
a mravního.
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A ím budeme k ní laskavjší, tím bude ona mír-

njší a Šlechetnjší.

Neposlouchejme zrádných hlas lidí, kteí by nás rádi

použili k oddálení (nebo odvrácení je nemožné) revoluce,

nikoli, že peují o naše blaho, nýbrž že se bojí o své

privileje, že mají strach o svj poádek.

Nebof co mají lidé proti revoluci? táže se jistý fran-

couzský spisovatel, který obhajuje Jeana Jacquesa Rousseaua

proti tm, kteí ho nenávidjí jako revolucionáe.

Co mají lidé proti revoluci? Jsou prý pívrženci po-

ádku a revoluce znamená prý nepoádek. Tato záminka

není Špatná na první pohled. Pívržencem poádku je kde

kdo. Jenže dležito je veden, jakého poádku, a jeli opravdu

nutno býti protirevolucionáem, když je lovk pítelem

poádku.
Co je to revoluní „nepoádek" ve skutenosti? Nic

jiného, než zniení poádku špatného, jenž neodpovídá nebo
již neodpovídá životu. Je-li poádek, jejž revoluce chce

zniit, ješt dobrý, potrvá a revoluce se ztroskotá. Zvít-
zí-li revoluce, znamená to, že poádek, jejž zniila, nestál

již za nic a nevyhovoval životním podmínkám sociální sku-

piny, jež ho odvrhla. Je to tedy hrozná naivnost, útoí-li

se na revoluci, jež zvítzila, odsuzuje-li se a nestuduje

jen objektivn s hlediska historického.

Tak zvaní pátelé poádku neodsuzují ty, kteí jako

hanebné a špatné pilíe starého poádku uinili revoluci

nutnou, nýbrž ty, kteí silou talentu, odvahy a ušlechtilé

vášn uskutenili nutnou revoluci, popohnali staten do
bahna zavedené kolo vývoje.

Mluvívá se o „rozumných reformách'', jež mohly býti

provedeny a jimž mli prý se vnovati revolucionái se

svým zápalem. Ale ti, kteí takto mluví, picházejí obyejn
s kížkem po funuse. Chtjí provádt „rozumné reformy"

teprve tehda, když jest již pozd, zapomínajíce, že revoluce

propukla proto, že reformy nebyly provedeny a že by byla

nepropukla, kdyby byly bývaly provedeny.

Souasný a živoucí píklad Ruska ukazuje dostaten,
co krve, násilí, pohrom — nepoádku - - je tíeba, aby se

dosáhlo aspo tch „rozumných reform" od vlády, jež jen

krok za krokem ustupuje ped silou revoluní.
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To znamená, že protirevolucionái nejsou, jak si íkají,

„pívrženci poádku", nýbrž jen „pívrženci starého poádku",

reakcionái, což není jedno a totéž. Aby zakryli pravou svou

povahu, nazývají revolucionáe „pívrženci nepoádku".

Nic není nesprávnjšího. Nalézají-li se mezi lidmi pravice

velmi asto pívrženci poádku pro poádek, pívrženci jaké-

hokoli poádku, jen když je starý, tož mezi lidmi levice

jen zídka najdeme pívržence nepoádku pro nepoádek.

Chtjí-li lidé levice odstraniti starý poádek, jenž se jim

nezdá již vyhovovati soudobé poteb, nedje se to p -oto,

aby na jeho míst zavedli nepoádek, nýbrž proto, aby

cestou doasného nepoádku zavedli nový a lépe vyhovu-

jící poádek.

Nejlepší dkaz toho, že t. zv. pívrženci poádku jsou

jen reakcionái, jest ten, že tito lidé, když se jim ukazuje

poádek mnohem lepší, solidnjší, trvalejší a pravdivjší,

— jenž by se jim tedy ml mnohem lépe líbiti — nechtjí

ho. Nechtjí vbec poádku, nýbrž jen starý ád, návrat

k nmu, jenž je shnilý a neúinný. Chtjí žíti na hbitovech.

Formace sociálních m.ocí je prý stejn nutná v so-

ciálním poádku, jako tíže v poádku fysickém. Možná,

ale co to je ta „sociální moc", ten „poádek" ve chvíli,

kdy vystupují revoluní myšlenky? Tof poádek Ludvíka XV.,

nebo poádek ruský.

Jak vyhlížel francouzský poádek ped Revolucí?

Takto: 1756 poátek sedmileté války; 1757 porážka Ros-

bachova, ztráta Chandernagoru ; 1758 katastrofa na moi,
porážka Creveltova, zniení Cherbourgu Angliany, 1759

porážka Mindenova, ztráta Guadc^lupu a Senegalu, ztráta

Québecu, 1760 ztráta Kanady, 1761 porážka Fíllingshau-

senova, ztráta Pondichéiy a Maciié, 1762 ztráta Casselu,

ztráta Martinique a Grenady, 1763 vzdání se Louis^any,

ponižující smlouva paížská. Mrhání financemi, roní deficit

200 milion, cesta k bankrotu, bída . . .

A jak vyhlíží poádek ruský? Takto: krádeže, zpro-

nevry, hanebná administrace, neschopná vláda, nevdomost,
persekuce, výjimené soudy, p )pravy, muení ve vzeních.

Jalu, Port-Aithur, Liao-Hang, Mukden, ušiina . . Ohromný
dluh vnjší, roní deficit miliardy, cesta k bankrotu, bída . .
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Nu, tedy. Není-li každý nepoádek lepší takového

poádku? A myšlenky revoluní se obviují, že nepispívaji

k udržení takového poádku, že se snaží ho odstranit!

Poádek, jak o ném sní protirevolucionái, nikdy se

nepovedl, nikde se neudržel. Ani poádek Augustv, ani

poádek Karla Velikého, Filipa 11., Ludvíka XIV., Napoleona I.,

ani poádek ruský, Mikuláše I., poádek, „jenž vládl ve

Varšav". To byly jen chvíle nestálé rovnováhy.

A naopak v zemích politicky a sociáln nejpokroi-

lejších, v dobách jež se nejvíce piblížily zásadám, jimž se

íká revoluní, panuje relativní poádek nejlépe a nejdéle . . .

To jsem etl nedávno po francouzsku ve velmi vážné,

snad nejlepší francouzské revue.

MORAVSívÝ KRAJ, 1907 . 72.
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yíTT ANTIPATRÍOTISM. — Slýcháme nyní velmi a-
V lil. cto toto slovo ve spojení s antimilitarismem

;

jednává se, jak známo, o jakousi doktrínu prof. Gustava

Hervéa, nazývanou krátce íiervéismem. Šíí názor, že pojem

vlasti jest nepátelský uvdomlému proletariátu a pekážkou
protivojenské propagandy.

Hervé, který není možná vždy zcela šfastný v hájení

svého názoru, pišel pro nj do konfliktu se svýmJ sou-

druhy, se socialisty i mnoha anarchisty. Mezi proletariátem

má vžak dosti sympatií.

eknu pedem, že nepovažuji antipatriotism za nevy-

hnutelný doplnk dsledného antimilitarismu. Naopak, je to

heslo neopatrné i nesprávné.

Jako všechny anti-ismy pohodlného radikalismu. Je

známa jejich methoda: Jelikož alkoholism iní skuten
hrozné spousty, zejména v chudší populaci, odstraujme
veškero pití lihovin. Jelikož kouení škodí mládeži a jest

efemerním požitkem, zakažme veškeren prodej tabáku.

Jelikož lidstvo je znepokojováno nemravností, prostitucí,

pohlavními nemocemi, zakažme veškeren pohlavní styk

ped a mimo zákonné manželství Jelikož pojem

vlasti jest záminkou pro vraždní, zotroováni a vykoiso-
vání, zr.ime vešketu lásku k rodné pd, bume anti-

patrioty

!

Tato logika, jež se domnívá jíti ke koenu zla, vedla

by k jedinému : Jelikož pramenem všeho zla na svt je

život, znime život! Prozatím ohrožuje jen kulturu. Fanati-
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kove protestantismu, k nimž se velmi dobe hodí mnozí

socialisté, pdou od malých požitk k velkým, od povrch-

ních radostí k hlubokým nadšením, potírajíce vše svým
neplodným a šedivým racionalismem.

Hervé jist k nim nepatí. Ale jeho antipatriotism pro-

zrazuje jejich methodu uvažování.

Jinak pochopíme snadno, jak tento názor ve Francii

vznikl. V zemi, kde se do nedávná šílen zbožoval prapor

a vojenská uniforma, v zemi, kde se vn deklamovaly

dunivé fiáse o „odvete" a zafatou pstí se hrozilo do

Nmecka, v zemi, jež je tak náchylná k podnikání krva-

vých dobrodružství koloniálních, muselo vzniknouti hnutí

smující k odvlastenení. Hervéism jest jen jeho krajním

výstelkem.

Také pochopíme snadno, že proletariát má skuten
velmi málo zájmu na oficielních vlasteneckých podnicích

íi radostech. Hospodáské a politické úspchy oficielní vlasti

nechávají ho chladným. Zdvojnásobi-li se nebo ztrojnásobí

domácí kapitál, zvýší se mzda skutených producent
o nkolik halí nejvýše a není to dvodem k zlevnní

produkt. Upevní-li se vážnost státu za hranicemi, co

z toho má dlník? A upevní-Ii se doma, upevuje se jeho

nepítel, pomocník velikého kapitálu.

Mezi zájmy vládnoucí menšiny a zájmy veliké vtšiny

skutených producent a nejdležitjších konsument je

propast, jež slovem vlast nedá se peklenouti. Jen zájmy

vládnoucí a kapitalistické menšiny jsou nazývány vlaste-

neckými ; zájmy dlník a pracovník vbec jsou obyejn
nevlastenecké.

Vlast nezabrauje tomu, aby pracovník byl vykoisfo-

ván a zotroován, ona dokonce nehne ani prstem, když

jest nucen se vysthovati. eská vlast pihlížela docela

klidn k tomu, když houfy eských horník sthovaly se

do Ameriky nebo do Nmecka. Nikdo jich nevzpomnl,
dokud uhlobaroni nemli nedostatek pracovních sil. Dnes
picházejí zpt titíž lidé, kteí byli pronásledováni a z práce

vypovídáni. Vlast o tom však vbec nieho neví.

Dlník nemá nikdy píležitost pesvdit se o tom, že

existuje dobrá matka vlast, starostlivá kvona, jež roztáhne

kídla, když je s ním zle. Pod jejími kídly jest místo jen
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pro ty, kteí „néco mají" a ona peuje jen o to, aby mli

ješt více. Ti, kdož nemají nic, nemají ani její mateské

lásky, nemají vlasti.

A pece slýcháme, že na píklad eský dlník a práv
ten, který se tím nijak netají, že není vlastenec, bojuje

tžce o školu mateského jazyka.

Je tedy pece jen patriot, anebo jsou dv ríizná vla-

stenectví ?

Ano, je vlastenectví oficielní, je souhrn vlasteneckých

frasí, jimiž se maskuje politický teror, hospodáská nespra-

vedlnost, sociální útisk, kulturní slabost, je souhrn vlaste-

neckých požadavk, jež prospívají jen vládnoucí men-

šin a zajišují jí panství, je veliká vlastenecká ko-

medie ....
A pak je v hloubi každého slušného lovka krásná

lidská hrdost, jež nedovoluje urážet spoluobana pro jeho

nírodní píslušnost, utiskovat ho proto, že mluvi jinou eí
a obývá jinou zemi než soused za hranicemi. Je pocit pí-

slušnosti ke kmeni, s nímž má lovk spolenou e,
jehož údem jest a jako pracovník spoluinitclem jeho

kultury.

Ohled k tmto citm oprávnným a zdravým jest ástí

smyslu pro individuelní svobodu politickou, národní. Je to

tichý, dstojný patriotism, jemuž vaví nacionálové iní

ostudu a jejž vlastenecká politika s jejími achry uríží.

Stoji nad zájmy tíd, stav a stran, jeho cílem mže být

jen svobodný a krásný lovk ve svobodném a krásném

národ, jenž stejnou svobodu a stejnou ušlechtilost peje

všem ostatním národním celkm, federace autonomních

národ, hudba budoucnosti.

im jiným dá se však uskutenit, ne li dsledným,
radikálním antimiiitarismcm, pímou akcí ozbrojeného lidu,

jenž pes hlavy vládc a pes mezníky hranic podá si ruce

k mírumilovnému dílu.

Tento uvdomlý lid bude se zdáti nevlnsteneckým

všem tm, kteí vlast považují jen za štít svých privilejí

a sebe za jediné oprávnné její držitele. Vlast vlastenc

znií, aby mohla žíti svobodná vlast svobodných pra-

covník.

Máme tyto snahy jmenovati antipatriotismem? Myslím,

že nikoli. Nebylo by to správné ani opatrné. Pojtm vlasti
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není správný tak, jak ho vykládají ítanky a vlastenecké

žurnály. Máme svj lepší a hlubší, jenž nám nebude bránil

býti dslednými aníiniilitaristy.

Ta obava se nesplní, aby, až jedna armáda pes
hlavy vdc podá druhé armád neozbrojenou ruku, byla i

odmítnuta a zneužita. Ideje antimilitaristické proniknou svtil

díve, než se vlády odhodlají k evropské válce, odhodlají-li

se k ní ješt nkdy.
Ántipatriotism v hervéismu je tedy vc vedlejší. Ž.

se o ní tolik mluví a debatuje, toho píina jest asi
*

že mnoho lidí má zájem na tom, aby byla kompromi*

vána podstatná ást hervéismu, antimilitarism dsledr
radikální a jedin správný, jehož ostatn prof. Hervé nr

vynašel, ani první neformuloval.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907, 9G.
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XCO NEJMÉN STÁTU! — Vídeské „Dlnické
• Listy" vyslovily souhlas s mým lánkem o aníipa-

friotismu, zejména tam, kde se obracím proti pohodlnému

radikalismu, jenž by rád odstranil se svta všechny požitky,

radosti a lásky jen proto, že za jistých okolností psobí
neobyejn zhoubn, a že sám nemá odvahy užíti pro-

stedk, jež by požitek, radost, lásku ponechaly, ale píedem

znemožnily nebo pravdnepodobnými uinily zla, která psobí
jejich zneužívání.

Držím prý se však téže logiky, praví „Dl. Listy",

když prý usuzuji jako anarchista : Jelikož dnešní stát je

zízení zloinné a mizerné, pry se státem vbec . . .

Pedevším neusuzuji vbec tak, jak se „Dl. Listy"

domnívají. Nikde jsem neekl: protože dnešní stát. Nikoli.

Nýbrž : protože stát vbec . , .

Opíraje se o historické a sociologické práce vynika-

jících duch, kteí musí mi býti rozhodn smrodatnjší než

socialn-demokratití novinái nebo bžní parlamentární poli-

tikové, a protože nejsem autoritá, opíraje se také o logický

úsudek vlastní, seznal jsem prost, že úloha státu byla,

jest a bude vždycky násilnická. Seznal jsem, že Nietzsche

neekl hlubšího slova než, když pravil: „Tak málo státu,

jak jen možno 1"

Nepeji si nieho jiného. Nejsem fantasta, který se

domnívá, že posíaí pár výkik „Pry se státem!", aby

stát zmizel.

Nejedná se tu o pražádný laciný radikalism, nýbrž

o nco vážnjšího, dúležitjšiho a hlubšího, o methodu
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v nazííání na spolenost a pak tedy také o methodu vý-

chov}' lidu a práce politické, sociální i kulturní.

Nejsem proti reformám dnešního státu, tebaže nevaím
vždy v jejich úelnost a zejména nikoli v jejich samospa-

sitelnost. To chápala kdysi také sociální demokracie, když

jí reformy znamenaly jen prostedek k dosažení podmínek
nutných k provedení sociální revoluce. Stojím pevn na

tomto stanovisku, zatím co sociální demokracie ve svém
reformistickém úsilí stává se konservativní.

Ale, jak jsem pravil, jedná se o ncco dležitjšiho

ješt. Nepítel státu bude lid zcela jinak vychovávat než

ten, komu se jedná jen o zámnu stát, o nahrazení tátu

kapitalistického siátem demokraticky sociálním, o pouhou
zámnu systém vlády politické a hospodáské, jo zámnu
byrokrat ídících národy.

Nepítel státu organisuje lid pouováním o významu
dobrovolné solidarity, uí ho pedevším myslit a vdt,
vychovává ho tak, aby své záležitosti dovedl spravovati si

sám, aby o sebe staral se pímo a nespoléhal se na domnlé
své zástupce.

Sociální demokracie ví, že možno zbudovat auto-

ritou stát naprosté rovnosti, nejširší svobody a bratrství,

ví, že „ideální" stát dá se nadekretovat dle vle vtšiny

všemi prostedky sehnaných voli, jejichž zástupci usnesou

se na všeléebných paragrafech.

Nepítel státu neví v autoritu, která poskytuje vše-

obecnou rovnost, volnost a bratrství, neví v dobrou vládu,

neví v uskutenní nové spolenosti cestou odhlasování

a zákona.

A kdyby sociální demokracie nezavírala oí ped fakty

sociálního života, kdyby byla více upímná než sobecká,

musela by piznati, že její sen o sociáln -dem.okratické

vlád, která opírajíc se o voliskou vtšinu, zavede jednoho

dne socialistický stát, že tento sen je dávno neproveditelný,

protože to, co soc. demokracie získává v mén pokroilých

zemích jako jest Rakousko, ztrácí v zemích vysplých, kde

dlnictvo pomalu prohledá parlamentárni komedii a uí se

pímo pro sebe jednat.

Domnívali jsme se ješt do nedávná, že cesta k vol-

nénui komunismu a fedcralismu vede státem kolektivi-

stickým ; ale vývoj je tak rychlý, že pravá povalia ideál
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soc.-demokratickýcii jest poznávána díve než tato strana

nabývá moci k jejich provedení, a tak proletariát i svobodná

myšlenka hledají jiné cesty do budoucnosti, cesty, s nimiž

by se musela soc. demokracie naped smíit, aby nebyly

proti ní.

Soc. demokracie jest dnes (a jak brzo !) v postavení

katolické církve. Celá ada nových myšlenek a cest (pímá
akce, revoluní syndikalism, všeobecná stávka, radikální

antimilitarism atd.) bije do bran jejího dogmatického rudého

Vatikánu. A soc.-demokratická církev bojuje se svými

reformisty práv tak jako církev katolická, má svoje syllaby

a svoje — pomalé umírání.

To vše jen proto, že nikdy nepochopila smutné úlohy

státu, že zúsfala v dsledcích toho autoritáskou a centra-

listickou.

Centralistický princip, jejž si osvojila, jest ervem
jejího jádra.

Nepátelé státu vdí, že stát nezmizí pes noc, že se

jeho zánik nedá odhlasovat na táboru lidu. Tož i oni mají

svou meihodu, vycházejí z principu, jenž dsledn pro-

vádn, poskytuje jim možnost vychovávat lid, aby odna-

uil se jednat jen pod kuratelou státu, poskytuje jim možnost

pracovat ve všech oborech smrem, jenž jest plíznivý samo-
statnosti individua i skupiny a vede je k volné souinnosti.

Tento princip, zásada autonomn federativní, jest

opakem centralismu.

Nevoláme jen „Pry se státem 1", ale chceme pedevším
pracovati tak, aby lidé dovedli se pomalu obejíti bez státu

a pipravovali spolenost organisovanou na základ dsledné
federace autonomních jednotek. Nebo jen takto zízená

spolenost mže zaruiti skutenou rovnost a svobodu,

podporovat skutené bratrství.

A princip autonomn-federativní jest nad to zásada,

již dsledn mžeme provádt všude, a jest nejen uka-

zovatel na cest k úprav sociálních a hospodáskýcl-.

pomr v budoucnosti, nýbrž i jedinou zásadou, jež nás

iní silnými v boji národním a kulturním.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907. . 100.
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XSOCíALíSM A stední STAVY. ~ Když Malthu-
• soví podailo se poznati v hlavních rysech „pírodní

zákon", jenž nejsprávnji formulován zní: Populace snaží

se stále rsti nad výživné prostedky, tu tento moralista

a náboženský lovk byl s naskytnuvším se takto problé-

mem chudiny snadno a rychle hotov. Jako jeho soudruzi

z knžské kasty chtjí nás pesvditi, že chudí na tomto

svt jsou jimi z vle boží, tak Maithus uinil je chudými

z vle pírody. Chudí jsou prý pebytení na tomto svt,
pírodou vyloueni od hostiny života. A není jiné pomoci,

nez aby se dobrovoln zekli rozmnožování, aby se vzdali

rozkoší lásky a plození dtí.

Bylo pijíti moderním novomalthusisíum, aby názor

Mžlthusv uveden byl na pravou míru. Že populace snaží

se stále rsti rychleji než výživné prostedky, to je fakt.

Ale stejn je fakt, že chudí jsou dnes pedevším plodem

Špitne hospodáské organisace, že chudých nenmsí býti, a

že spravedlivá hospodáská organisace zajistí na dlouho

blahobyt pro všechny. Pak by ovšem mohla pijíti chvíle,

kdy výživné prostedky ani pi sebe racionelnjším hospo-

dáství a sebe vyšší ekonomické kultue nemolily by rsti

dosti rychle; blahobyt úžasn vzrstající populace byl by

oÍ! ože z vle pírody. Ale lidstvo hospodásky racioneln

oiganisované jist bude pedvídati tento okamžik: opírajíc

se o prostedky intimní hygieny, jež mu dává vda, po-

stará se dobrovoln ~ nepovcde-li k tomu jeho bezdný



vývoj — aby rozmnožování lidského rodu dlo se proze-

teln, aniž rozkoše lásky byly komukoli brány.

Podobný pípad ešení problému methodou „snadno

a rychle" ukázali nám marxisté. Opojeni pedsudkem kraj-

ního a dogmatického materialismu, sestrojili si na základ
koncentraní snahy kapitálu a jiných podobných hospodá-
ských zjev velmi pohodlnou doktrínu : Pijde chvíle, kdy
na jedné stran bude hrstka lidí majících v rukou veškeren

kapitál a na druhé veškero ostatní zproíetarisované lidstvo,

jež jako ohromná vtšina dobude politické moci a nade-

kreíuje pevrat: socialistický stát stane se pes noc skut-

kem. To není prý utopie, to bude resultát hospodáského
vývoje, jejž objevil „vc^ccký sccialism". Malthus vyha-

zoval chudáky jménem „pfírodního zákona" ; soc. demo-
kracie vyhazuje stední stavy jménem „ekonoiiiickího vý-

voje".

Tento blud vedl k nesetným a osudným nedorozu-

mním. Sociální demokracie vrhla se houževnat na po-

litiku; cesta k emancipaci proletariátu nebyla již hospo-

dáským zápasem, nýbrž stala se bojem politickým. A tu

již bylo zcela pirozeno, že protekce sociální demokracie

vztahovala se pomalu jen na ty vrstvy, jež daly se nejlépe

organisovati pro politický výboj; to jsou nkteré odbory

prmyslového délnictva, jež dnes representují tvrtý stav,

jakousi dlnickou buržoasii, která svými existenními pod-

mínkami stojí asto Jiad stedními stavy a zeteln se od-

lišuje od tvoícího se pátého stavu, jež i soc. demokraté-

rádi jmenují „lumpenproletariátem".

Sociální demokracie tedy svou taktikou docílila skoro

opak toho, co theoreticky si pála : napomáhajíc hospodásky
jen uritým vrstvám dlnickým, umožuje etným jedno-

tlivcm pejíti z ad dlnických ke stednímu stavu. Dlník
dobe situovaný zahospodaíí si nco, stane se sám mistrem

;

a pak ducliází k zajímavé podívané: sociální demokraté

živno.stníci picházejí do konfliktu se svým sociáln demo-
kratickým dCInictvem.

Pi tom však nepestává sociální demokracie hledti

nevraživ na stední stavy. Dnes, kdy marxistickou utopii

mžeme považovat za dtíinitivn porazenou, kdy „revi-

sionism" je vyložen budoucí taktikou soeialno demokra-
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tickou, jež ovládne ihned, jakmile vymou poslední „pra-

vovrní", je odpor k stedním stavm dosti nepochopitelný —
aspo s hlediska socialistického.

Sociální demokracie vymlouvá se ráda na hospodáský
vývoj, ten prý nií stední stavy. Je však dnes jisto, že

tento hospodáský vývoj nevede k odstranní stedních

stav: stále nové zpsoby malovýroby udržují tento živel,

k emuž adí se zástupy pracovník duševních. Fakt je

toliko, že veliký kapitál snaží se zotroiti vše, co je v jeho

dosahu, iní existenci píslušník stedního stavu práv tak

nejistou jako existenci vtšiny vlastního dlnictva. Drobné
hospodáské zápasy dlník nedovedou je vysvoboditi Z2

jha, drobným bojem hospodáským udržuje se dlnictvo jen

„nad vodou", na výši odpovídající vzrstajícím požadavkm
lovka v civilisovaných zemích. A práv tak drží se „nad

vodou" i stední stavy. Tož protikapitalistický zájem mají

stední stavy s dlnicívem spolený : jako socialisté musíme
nenávidt blud, jenž zpsobil, že proti spolenému nepí-
teli nepostupuje se spolen.

Existence stedních stav nepekáží socialismu, pro

ien mnohem vtší pekážkou je sociáln demokratická

taktika, jež socialism uinila tak nesympatickým malému
živnostníku a rolníku. Nebof bez stedních stav, proti

nim socialism nezvítzí.

Sociální demokracie domnívá se, že jest jí napomáhati,

nebo aspoii nebránili zkáze stedních stav: odsouzením
její taktiky je ten fakt, že stední stavy pekonaly nejliorší

krisi a že nic nenasvduje tomu, že jejich proletarisace

pokrr4uje rychleji než jejich stálé obrozování se. Nám však

musí na tom záležeti, aby stední stavy zorganisovaly se

a sice s frontou proti velikému kapitálu, aby také poznaly

v socialismu cestu k své emancipaci. Socialism jest jen

nepítelem tch, kteí nepracují a vzdor tomu jsou pvodci
zotroení tch, kteí pracují.

Stední stavy, z nichž pece rodí se nejlepší naši lidé,

nesmí zstati pekážkou pokroku a jest jim pochopit, že

zájem pokroku nepíí se jejich zájmm : Pokrok žádá po
nich totéž, eho žádá po dlnících: aby se vzdlávaly a

uily solidarit Poctivé družstevní hospodáství uiní stední

stavy scliopnjšími odporu proti choutkám velkokapitalist,
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hlubší vzdlání vezme od nich nenávist k jiným stranám,

zejména k dlnictvu. Dnes chudák potírá chudáka a ka-

pitál se smje. Malý rolník zane se rváti se svým dl-
níkem a velkostatkái budou z toho míti profit. To však

zpsobují štvái, kteí jsou nejvtšími nepítely socialismu.

Socialism potebuje na všech stranách solidaritu tch, kteí

pracují, a jejich osvícenost. Ale ani solidarita ani osvícenost

nepoškodí stedních stav. Tož jen to jest jim pochopit:

dlnictvo ukázalo jim cestu.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907 . 57.
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Yl BEZNOVÁ SLAVNOST. ~ Již po nkolik dnii,

y\l« Y^(jy f^no, když otvírám dvcc bytu, abych pija

poštu, spadne mi k nohoum siiné íslo novin. Je to „Ar-

beiter Zeitung", jež zastrena bývc-^ za kliku. Nejedná se

tu však o laskavost, kterou mi prokazuje soc. demokratický

denník, jedná se jen o spekulaci jeho administrace.

V ele listu hlásají to tuná písmena: Gratis —
Probenummer. Nebo nejsem ješt abonentem jediného

— soc. demokracie je ve všem jediná — nezkorumpova-
ného denníku vídeského, nemaje pražádné chuti systema-

ticky kaziti si hned z rána krásné jarní dny výmluvnosti

židovských obchodních jednatel, nadšených socialne-poli-

tickými úspchy rakouských kopií a íbsko-nmeckých ori-

ginálu znehodnitel socialismu, k nimž zstanu již, jak se

zdá, zatvrzely.

Nuže, z té haldy potištného papíru, jímž piinlivá

administrace oblažuje mne a bezpochyby i všechny ostatní

nevšímavé nájemníky našeho dlnického okresu, dovídám se

aspo dvé vcí.

Pedn, že redakce musi na nekonených sloupcích

a se sofistickou obratností cineslných politik brániti se

proti výtkám soudruh, že vídeská soc. demokracie pod-

poruje hnutí „los von Rom", a slavn dokazovati, že strana

trvá na zásad: náboženství je soukromou vcí .... což
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chvály hodné jest. Po druhé, že vídenské pluky dostávají

instrukce k beznové slavností na centrálním hbitov.

Bezen osmnáct set tyicet osm ! A páté jeho výroí
ve dvacátém vku, v dob, kdy podobné události zpee-
fují osud ruské despocie, v dob, kdy Revoluce lépe a hlou-

bji pojatá pipravuje své pedveery v tolika západních
zemích ! Jaká píležitost k úvahám posilujícím srdce nkde
uprosted probouzející se pírody! Jaká píležitost i k de-

monstracím krásným a užiteným

!

"~ Tož pjdeir.e? pravil jsem jednomu ze svých
druh, jenž byl práv u mne.

— Nechodíme tam, nesúastujenie se, odpovdl,
chceš-Ii však, pjdu s tebou — podívat se.

— 3yl jsem ponkud zaražen. Uvdomil jsem si opt
žalostnou zkaženost socialislického hnutí, neproveditelnost

solidárního postupu i ve vcech všem smrm spolených,
nedostatek nadšení, všeobecnou shnilost ....

— Myslím., že nejednáte správn.

— Vykej s úsudkem, až uvidíš — odpovdl kamarád.

Vlahá a slurená nedle byla. Dali jsme se nejkratší

cestou pes jakýsi vršek s lesíkem a pes pole k centrálnímu

hbitovu. Soc. demokratické pluky tál-ly po simmeringské

silnici.

Z protivného, líného msta, kde lovk ve vlastním

bytu cítí se vznm, dostati se mezi oživující pole ... to

byl opravdu svátek ! ChocholouŠi vykikovali, blo: tné pavu-
inky vsily se nám na odv, drobní mrvící poletovali

vzduchem . . . Lidé se hemžili na cestách. K(»hk jich pomy-
slelo však na píští bezen lidstva? Na mrtvé možná vzpo-

mnli, o Rusku možná žvanili. Ale vzpomínkou duši posí-

liti, pro pítomnost silná pedsevzetí uiniti, za svj shnilý

život se zastydti . . . napadlo to nkoho?
i je to úkolem slavnostních eník, aby davy

k úvahám povzbudili?

Pjdou ty davy nadšeny nazpt? —



Pešli jsme ást všedního hbitova: rovné cesty,

nevkusné pomniky, ady a tverce dle pravítka. Te krá-

íme Širokou cestou pímo k Šedému obehsku nahoe. Míjí

nás hlouek seadéných dajnacionál : chrpy v knoflíkové

dírce, velkonemecká stuha na vnci v ele. Jdeme za nimi.

Te stát! Došli jsme k posledním tvercm ped
obeliskem. Hustá ada poadatel s rudými odznaky nedo-

voluje jíti prím.o. Musíme na levo, pak vzhru a opt na

právo, obcházíme tverec : poadatelé podél cesty na obou
stranách. Jest jich nkolik set snad. Zdá se mi, že nkolik
typických tváí rozeznávám za nimi: jsou to detektivové?

Dajnacionálové podrobili se s patrnou nechutí. Já
nepibližuji se píliš k tm poadatelským kordonm. Ty
oblieje provokují domýšlivostí, výsmšností, hloupostí pe-
devším . . . Jsem sice beránek v obcování s Kdmi, ale

lovk vzkypí nkdy nedobrovoln. Mohlo by mi náhle

napadnout proraziti si nešetrnými lokty cestu. Piznávám
se, že bych je docela labužnicky noil poznamenané hlou-

posti pod žeÍ3ra ....
Picházíme k obelisku. Jakési zábradn' brání piblížiti

se. Dajnacionálové ani vnec nemohou vlastní rukou polo-

žiti k pomníku. Zízenec pejímá ho a zavšuje po stran
obelisku. Smekají klobouky a odcházejí .... Tiše. Divím

se jejich chladnokrevnosti. Je dovoleno jen defilovati. Není
dovoleno vyslechnout ei.

Byl ^bych se mohl legitimovati. I jako žurnalista, i jako

cizinec. eho by byli možná nedovolili poadatelé, byl by
musel dovoliti pítomný policejní komisa. Ale na? Nepo-
tebuji, by mne k úvahám povzbuzovali slavnostní eníci.

Byl bych musel také slovo si vymoci snad. Ale ke
komu mluviti? K prázdnému skoro prostranství uprosted
poadatelského kordonu? K nkolika protžovaným zv-
davcm za ním? Z tch dav byla tu sotva hrstka . . . .

Nesmly slyšeti, smly jen defilovati.

Zastavili jsme se na nkolik vtein, pozorujíce výroní
divadlo. Ale již tu byli poadatelé Ucítil jsem ruku na
rameni. Proslulé policajtské gesto se mne dotklo. Otásl
jsem se a odbyl chlapa trochu zhurtD. Výsmch nkolika
blbých obliej mi odpovdl. OJešel jsem rychle: svdila
mne dla .... Funkcionái svádí lovka k deliktm.
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Prohlédli jsme si nkolik zajímavých pomník a odešli

ze hbitova.

Kamarád se usmíval.

— Nuže, pjdeš na pes rok opt?
Usmál jsem se také, trochu nucené.

Pak setmlými poli opt dom .... Cíp Vídn pod
námi blýštl nesíslnými svtly. A koue simmeringské

plynárny a elektrárny tvoily nad ním neistý mrak.

Ve Vídni, 1905.

OMLADINA, 1905. . 13.
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M DLNICKÁ BURŽOASIE. - Je jisto, že ncamíme
• se vzdáti v živoí zásady: jednej, jak rnysliš, a

hlavn : jednej jak hlásáš.

Všechen smysl našich boj o lepší spolenost je

v tom. Chceme odstraniti, pokud možno, všechny iimlé

pekážky individuelní volnosti a pi tom utvoiti takové

prostedí, aby jeho vlivem volnost jednoho individua byla

udržena v mezích volnosti všech ostatních individui.

Jednej, jak smýšlíš, nejednej jinak než hlásáš, hlásej

jen to, co za správné považuješ, jednej, jak hlásáš.

Když jsi lovk protiklerikální a proíicírkevnick}^, tož:

ven z církve, ven z církví vbec! Když jsi lovk sociali-

stický, tož af z tvého ervenéíio kabátu neouhá všemi

otvoiy mšfák, jeho morálka, jeho zpsob života. .

Ovšem, lidé jsme a jenom lidé! Ti nejlepší z nás

ukáží vždy více snahy než skutk. Ale aspo snahu miusí

býti vidt, snahu zharmonisovat život vnjší s životem

vnitním..

Tedy liolebdá-li se nkdo svými socialistickými ctnostmi,

je nutno ukázati mu pravou jeho podobu v zrcadle, doka-

*zují li všechny jeho skutky, že smýšlí a cítí docela neso-

cialisticky. Stejn ovšem i v jiných pípadech.

Na druhé stran však je podobn jisto, že nesmíme
za jedno nezdárné áiié initi zodpovdnou celou rodinu,

za nkolik strannik Špatných celou stranu, za individua

kleslá celé hnutí, k nmuž se hlásí.

Setkáváme se s tímto velmi asto, zejména v politi-

ckých bojích. Je to dokonce obecná a všední již taktika,

vždycky nicmén špinavá.
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Odmítnete- 11 kriticky ty neb ony názory, íqw neb

onen zpsob politiky, tu nei3 onu akci, nehájí vaši protiv-

níci svj názor, svou politiku nebo svou akci proíidúvody,

nýbrž vyhledají nejradji špatný skutek nkterého vašeho

sírannlka nebo využijí vašich skutených os'>bních poklesk,

nebo vymyslí si je a vydupají. Tomu pak íkáme
osobní boj.

Ve svém nynjším boji se sociální demokracií nebyli

jsme to my v tomto list, kteí Jsme vnesli do sporu osoby

jako uinila „Rovnost", „Duch asu" a „Hlas Lidu". Na-

opak, ani stín osobního boje nepešel naše polemiky, jsou

to jen dvody a fakta, jimiž operujeme, na typických pí-

padech rázu zcela neosobního dokazujeine úrove sociáln •

demokratické innosti.

Ale vyhýkaná sociální demokracie je píliš nedtklivá

a píliš — nepoctivá v polemice. Všechno podstatné po-

nechá stranou, chytá se nepodstatného, vnjších znak,
drží se zlatých hodinek nebo peené husy. Není nad tuto

cíiytrosí. U nevdojnc a špatných tená dlá divy.

Vzpomínám jedné své pednášky na eském severu

mezi anarchisty. Pítomni byli i sociální demokraté. Mluvil

jsem mimo jiné i o tom, že dnešní spoleenský poádek
jest jako starý, vetchý kabát, a že politické sírany snaží

se tento kabát záplatovati. Pišijou záplatu, reformu njakou,
a kabát roztrhne se hned zase vedle. Po pednášce odpo-

vdl mi vdce sociálních demokrat, že mn je hej, že se

molíu snadno posmívat roztrhanému kabátu, když sám
mám kabát dobrý. Rozumí se, že ten oban ml veliký

úspch u svých pívrženc.
To je zpsob socialn-demokratického boje — jím

držela dosud na uzd i inteligenty, k.-í se jí báli.

Tato vc je však konen vedlejší. Špatní pastýi

mohou býti konen hozeni pes palubu, když oveky
prohlédnou.

Typ socialn-demokratického vdce je ncsocialistický

;

to by však molo podadný význam, kdyby typ socialn-

demokratického vojáka, sociáln- demokratického dlníka
byl vyšší a lepší.

Tomu však bohužel není tak. Socialistické cítní

v ervené armád klesá den ode dne: sociahii demokrat
jest dnes typem dlníka, klerý je pesvden o tom, že
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jest povolán vládnout, zniit nejprve vše, co pímo ne-

podporuje jeho touhu po politické moci a pak zmocniti se

politické nadvlády — a nikoli, že jest povolán k tomu,

aby bojoval po boku všech svobodomyslných lidí za lep^í

spolenost, v níž by nebylo nadvlády.

V jistých odborech prmyslové práce našlo dlnictvo

výbornou situaci k tomu, aby se mohlo výjimené dobe
organisovat a využilo své organisace, aby si zajistilo vý-

jimen dobré hmotné postavení. Nepatí již do ad odboj-

ného proleíariátu, isté politický a smíliv odboráský boj

odpovídá jeho zpohodlnlé povaze, osvojuje si mravy
malomšáku, nápodobí je a nemoha dekorovati svj život

zlatem, dekoruje ho imitací a pozlátkem.

To je dlnická buržoasie, to je pravé vojsko sociální

demokracie. Jako mšanstvo ped Velkou Revolucí snilo

o porážce šlechty a nastoupení na její místo, tak sní dnes

dlnická buržoasie o porážce plutokracie, a nejen pluto-

kracie, o porážce všech tíd, všeho, co netvoí elitu pr-
myslového dlnictva a o zmocnní se politické i hospo-

dáské nadvlády, která by diktovala všem ostatním pra-

covníkm pracovní podmínky a utvoila generální Štáb pra-

covních armád.

To je zárove velkouenecký sen berlínských vdc.
A tato nová buržoasie cítí, že má již i nepítele po

levici a dovede s velmi opovržlivým gestem mluviti o „lum-

penproletariátu".

Ale povinností lidí, kteí jsou opravdu prolnuti socia-

listickými myšlenkami a milují svobodu, jest, aby nep..ópí-

vali k utvoení pátého stavu a k vítzství dlnické bur-

žoasie, která si myslí, že sociální zápas bude dobojován,

když poslanci a úedníci budou z jejich ad, budou sociál-

ními demokraty.

Cil sociální demokracie je uzákonné násilí dlnické

buržoasie. Tomuto cíli odpovídá dnes zejm její násil-

nická taktika.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907. . 16.
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yill KULTURNÍ INNOST SOCIÁLNÍ DEMOKRA-
yVlii. cjE^ — Nejsem dosti stranicky slepý, abych ne-

uznával, že sociální demokracie u nás má dosti dobrého

kulturního vlivu. Vykonala nepíímo hodn pro probuzení

nespokojenosti s dnešním sociálním poádkem, proletariátu

ukázala mnohdy s úspchem cestu k vyššímu životu, ui-

nila dlníky pístupnjší kulturním požitkm.
To je všechno pravda. Ale sociální demokracie —

zejména v posledních letech — paralysuje docela tuto lepŠí

ást své innosti devadesáti procenty své innosti ostatní,

která je politická v nejhorším slova smyslu.

Stál jsem asto píliš blízko socialn-dem.okratickým

liden a vcem, znám ty tžké zápasy, jež bylo prodlat

jedhoiivcijm, kteí chtli trochu té kultury zanésti do ad
ervené armády. A od té doby pomry se jen zhoršily.

Dnes jsou skoro všichni omámeni poetnou silou strany,

„dobytí politické moci" je všem bez rozdílu nejvyšším

cílem, k jehož dosažení všechny prostedky jsou dobré.

Všem je ideálem strana, nikomu už socialism.

Není v novjších djinách píkladu pro tak dravý

stranický egoism, jaký representuje sociální demokracie.

A dá se vysvtliti jen tím, že to byl nmecký duch, jenž

ji zplodil a jenž ji udržuje pi život.

Sociální demokracie chtla by prost všechno míti

socialn-demokratickým, všechnu literaturu, vdu, umní,
všechnu kulturu. Všem projevm lidského ducha chtla by
dáti jediný ráz a jediný cíl, všechno úsilí lidské svésti na
cestu, jež vede k politickému triumfu urité ásti dlnictva,

které mezi prolctariátem tvoí buržoasii.
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že to je nemožné, vidí sama, a proto ke kulíurnímu

úsilí, ke kulturní innosti má vždy ohled až na konec.

Nco pro kulturu init musí, ale iní to jen silami a pe-

nzi, jež ji zbudou z innosti politické, pi níž však ne-

šetí niím, ani krví, pi níž plýtvá a mrhá.

Pro kulturní požadavky vystupuje jen tehdy, když

strana se pi tom mže zablýsknout, když mže vydlat
nebo reklamu lacinou míti. Zájem sccialne-demokratické

strany, hluboký a opravdový, vize se jen k fondm, k potu
voják, k potu voli a odbratel asopis; její 'láska

ke kulturním podnikm není nikdy upímná a nikdy ne-

zištná.

Dle toho jsou pak ovsem výsledky.

Ano, sociální demokracie vydává brožury a knihy. Ale

je všeobecn známo a samými sociálními demokraty pi^i-

bíjeno, že vtšina tch brožur je bezcenný, nejpovrchnjší

antiklenká^ní brak, že lepší kniha je bílou vránou v té

spoust potištného papíru, že není možno se dovolat toho,

aby st.^ana tak bohatá a silná opatila ádnou socialistickou

literaturu pro eské tenáe. Soudruzi by to netli a ne-

kupovali ani tak aspo, aby podnik nekonil deficitem.

A hradit deficit dležitého kulturního podniku strana ne-

mže; potebuje penz na volby a na politickou agitaci.

Ano, sociální demokracie vydává i revue. Tato revue

prodlala také velmi dojemné zápasy a do dnes je snad

trnem v oku nejvlivnjších socialn-demokratických lidí.

Pi tom je ledabylá, nezajímavá, zídka njakou iniciativu

dávající.

Také „RuHé kvty" vydává sociální demokracie. Nu,

je to dobrý rodinný žurnál, kam astji psávali anarchisté

— pro honorár. A kalendáe vydává. Byly dlouho velmi

ubohé, pak se trochu z-epšily, když anarchisté ukázali, že

dlníkm nemusí se dávati cíáíe jen to nejhorší. Ale kdyby
takhle mohli mluvit ti redaktoi ! O tom teba, jaké polior-

Šení jtjich tenái pocifiijí z nahoíin!

Ovšem, nesmíme zapomenout na DCinickou Akade-
mii, živoící spolcck spolek. Djiny jeji existence doka-

zují nejlíp, jak malé porozumní má ervená armáda pro

kulturní snahy, teb.i že — jaký úspch sociální demokra-
cie! — chodí dlníci do divadla, do koncert, do výstav,

v nicb^ž se jim podávnjí hrzostrašné výklady . . .
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Kdo poznal sociáln demokratické spolky a domác-

nosti, poznal jediné: Sociální demokracie probudila zájem

o kulturní záležitosti spíše vlivem okolností než skutenou

vlastní snahou. Chová se k tmto zájmm celkem, neten,
vnucuje politickou innost a tím zpsobuje to, že dínictvo

osvojuje si velikou vtšinou jen kulturní pozlátko a spoko-

juje se povrchním nápodobením mšák.
V ohledu mravním nezbavilo se žádných pedsudk,

ani mravního pokrytecví. Všemi asopisy je naopak pod-

porováno v nejomezenjší morálce, což lze dokázati teba
z každého ísla takového „Práva Lidu". Uvážíme-li pak

ješt, že se pi tom uí nejnespravedlivjší morálce tídní,

bude nám úzko z té armády, která, kdyby opravdu dosáhla

té politické moci, po níž tolik touží, byla by kulturní po-

hromou.

Ano, byly doby, kdy jinak než sociaín-demokraticky

cítící a myslící lovk mohl státi vedle této strany v boji

za vci kulturní. Ty doby minuly.

Dnes by to znamenalo již dlati slona zištné koket,
která dovede nejsvtjších vcí zneužít pro svj dravý po-

litický hlad.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907. . 12.
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W\I TÍDNÍ MORÁLKA. — Kdo dnes z upímných,
y\i v • logicky myslících a život sledujících lidí sociali-

stického svta pope ješt, že mravní problém vyžaduje

v socialistickém hnutí stejn pelivého ešení jako

problém hospodáský? Jen „praktití" Šarlatáni, soudružští

vykoisovatelé dlníka a snad sem tam nkterý naivní,

opoždný theoretik brojí proti této pravd.

Je-Ii tedy asto ješt dnes píliš zneuznávána nkte-
rými organisacemi a proudy socialistického hnutí, snadn
se pesvdíme, že je to následek pevahy Šarlatán, af

již slávy i zisku i obého chtivých. Jen ti mohou v so-

cialistickém hnutí nemíti zájmu o jeho stránku mravní,

jen ti spokojují se s vydupaným stádem, udržovaným po-

hromad všemi odstíny jich tluhubství, jen ti tží
z množství a bojí se solidních kvalit davu. Nesporno,

že socialism získává jejich „organisaní" inností sotva stý

díl z toho, co jejich piinním ztrácí.

Smutná je odpov na otázku, co konají živí, kolem
nás pracující dobyvatelé socialistického svta pro mravní

úrove socialistického lovka. Demagogie vraždí všechny
zdravé kvality lidu. A demagogie vládne všude, kde so-

cialistické hnutí je — jako i u nás — v podruí nme-
ckého a nmecko-židovského socialismu, s jeho nedvrou
v každou volnou iniciativu dlníka na jedné stran a

s jeho sprostým podkuováním dlnické tíd na stran
druhé.

Mli jsme v echách také to „Štstí," že veliký fal-

šovatel Engel našel u nás své žáky, a jenerálové otrocké
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armády od Bebela až k degradovanému Bernsteinovi své

vérné nohsledy. Máme také to „stestí," že némecko-ži-

dovské doktríny a taktiky msjí vliv i na anarcliism, v nmž
za potlesku všeho, co má schromlou logiku a osleplou chá-

pavost, vypalují se vypoítavé bengály, jako na píklad:

„Jsme anarchisté, protože jsme dlníci" . . .

Pro mravní úrove socialistického dlníka nekoná se

nic. Není prosté v zájmu jeho píliš laných pastý, aby

jeho morálka byla vyšší, na konec vyšší snad — probh

!

— než isté mštacká morálka jejich vlastní, aby byla

harmonitjší s krásnými doktrínami a mén pružná, mén
nevasn shovívavá, mén tídní, ale lidštjší.

Vzpomene li si nkdo, že by snad bylo efektní zabo-

iti en passant v mravní problém, platí soustavn heslo

:

dohoniti buržoasii. Nikoli v nové morálce, odpovídající prin-

cipm socialistické revoluce, ale v starém pokryteckém mo-
ralismu, nahlas piva poítajícím, holky vyítajícím a po-
tichu špinavém, a jak špinavémx!

A jako buržoasie má i dlnictvo dnes souditi tídn.
Jeho tídní justice velí, aby zstal vždy cist. A písnika
zní : My ubozí dlníci . . .

Ubozí lidé neexistují.

Perly tídní morálky tryskají z úst socialistických e-
ník, kapají z prst socialistických žurnalist. Najdete je

skoro na každé stránce takového „Práva Lidu'*. Nkdy
i v pathosu úvodník, nejastji v zákoutí listu, teba v re-

ferátech ze soudní sín.

Jedné obdivoval jsem se nedávno. Jmenovala se

:

„Japonce ped soudem na Smíchov". (2. ervna) Dlník
tloukl v noci svou i s díttem opuštnou milenku, jež se

nan vrhla s výitkami. To je sprosté a nevhodné ešení
trapného problému, trapného pro dve i pro hocha.

Vždycky sprosté, a ho provádí staí nebo mladí z dl-
nictva nebo z buržoasie. Ale pan referent vylíil k<Miflikt

s humoristickým nádechem — nebo jednalo se o dlníka.

Byl by se však jist slavn rozhooval teba pod názvem
„Nestydatý svúdník", kdyby se bylo jednalo o mšfáckého
synka, jeliož píjmy nemusely by dosahovati ani píjnui

dlníkových, a jenž tedy také nemohl by platiti ani — ali-
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mentace. Výchovný soc.-demokratický denník nenašel slova

odsouzení pro sprostotu dlníkovu, výchovný soc.-demo-

kratický denník považoval by to za nemravné, kdyby mél

pouiti své tenáe o užitenosti preservativ pi takových

láskách mimochodem — za to však výchovný soc.-demo-

kratický denník tropí si mizerný posmch z Japonce v Praze

bydlícího, jenž náhodou šel mimo, dvete se zastal a do-

stal také bití.

Až dosud platilo za samozejmé, že mimojdoucí lovk
je pobouen týráním jakéhokoli živého tvora a snaží se je

pekaziti. Naši socialisté neuznávají tak prostých mravních

pud: týrá-li dlnik, nemá nikdo práva zakroiti. Dokonce
pak nesmí zakroiti Japonec, proti nmuž mluví pitžující

okolnost, ze jest baron a milovník hezkých žen svobod-
ných i vdaných.

*

Nový majestát se nám vztyuje, nové velienstvo

:

dlník. Nezbude, než podkopávati i jeho trn. Chceme
ruku podati druhu v boji za svobodu a spravedlnost; na

ruku nastavenou k líbání naplijeme.

Panované choutky demokracie musí v nás najíti

stejné odprce jako choutky aristokracie a všech ostatních

kracií. Jsme pro akracii.

NOVÝ KULT, SV. VII. 1904, . 3.
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A/\r o JEDNOM MRTVÉM. — Bylo takové beznovým
-^ ^ • sluncem prosycené odpoledne. Chtlo se mi roz-

bhnoutsesnad nkam do polí, nehodo olšin u vody, nkam,
kde zenié poíná prudeji oddychovati, kde první pokusy

obnoveného života posilují ubohé lidské srdce.

Ale bylo teba prostou svou pítomností íci o jed-

nom mrtvém: Dobrý hoch byl . . .

Dlouhý prvod vinul se k Olšanm. Naped armáda,

vzadu její vdci a podvdci a mnoho, mnoho tch, kteí

pišli se rozlouit jen s lovkem. A uprosted pohební
vz s rakví bez vnc, beze všech symbol diševního

zotroení, vznešený skoro ve své nahot.

Dlouhý prvod vinul se k poslednímu konci hbitov,
aby vrátil tlo A. Pravoslava Veselého zemi tam, kde

tato pijímá tla sektá a bezvrc.
Zdá se mi, že nikdo neml býti smutný. Pro tru-

chliti nad nevyhnutelným shroucením se života, jenž nemohl

býti sytjší, a tlo dávno bylo již odsouzeno k pedas-
nému konci. Vždyf za vše, ím jsme a budeme, dekujeme

jen tomu, že hmota nekonen se mní, že nesmírné

množství tvar a život hyne denn, aby nesmírné množ-
ství jiných mohlo žíti. A truchliti zbývá nám jen tehdy,

když zbyten hyne tvar a život, jenž mohl býti, ale ne-

byl mateskou pdou nového a slavného dní . .

Rozséva byl, a skoro v pravou hodinu svou odešel.

Rozséval, se síly jeho byly, a rozséval poctiv. Malým
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duším malá svétélka nosil vytrvale, s odhodlaným asto
sebezapením. Nebo i leckterý veliký plamen byl by rád

vhodil do eských továren i vesnic. Ale vedl, že veliké

plameny spalují mnohé osvcujíce. I takových šetrných

duší je teba.

Ostatn, i ta klidná, milá, prostá jeho práce byla

pijímána s mnohou nenávistí. Z jeho „Záe" byli by rádi

udlali reklamní buben firmy bankrotu blízké, a on tu svou

„Zá" bránil s plaícím srdcem, jemuž ulevoval na noních
toulkách pi vražedné erné káv.

Nenarodil se prost vojákem, a byl pece zaadn.
Ale i tak bil se o své slovo a jako málo kdo z nás, nebof

nebil se na volném vzduchu, ale v dusné atmosfée vojen-

ského tábora, prolezlého intrikami. A málo jich bylo, kteí

šli 8 nim. A v nejhorších chvílích, i z tch mnohý utekl

a jiný pjil jen jednu nohu, stoje druhou mezi tmi, kdož

jsou horší než nepítel.

Nenarodil se vojákem. Hekli o nm ovšem nestydatí,

že „byl také dobrým disciplinovaným vojákem sírany, jenž

se nerozpakoval postaviti se pod prapor suveienity kázn
tam, kde zájem a solidarita ve stran po tom kategoricky

volala." Ale jako na vojn poslechneš, aby t nehodili do
pevnosti, jako ve válce poslechneš, aby t nezastelili, tak

poslouchal on, s nožem na prsou, poslouchal s nahajkou

nad hubeným tlem.

tte „Zá'' z té doby, kdy nejvíce musil zápasiti

o svou individualitu, z Vt doby, než mu hanebnou intrikou

vzali nejlepšího pítele, sladkého lovka, R. Protestuje tam
citáty z básník a myslitel, protestuje, žaluje, mstí se de-

likátním zpsobem.

Rázným zpsobem skoncovati s tmito útrapami

neml sil. Snad nechtl také zpsobiti Škodolibou radost

nepátelm své armády, jež jako celek mu imponovala.

Jinak nebyl lovkem theorie; theoretik Marx byl mu stejn-

lhostejný jako Bernstein. Miloval lid, a citem ídil se vždy

více než logickým pochodem myšlenkovým. Ml také aspi-

race literární; ale vše, co znamenal, znamenal jako prostý

rozséva, jako redaktor „Záe".
Žil syt a nežil nadarmo. Co lze více chtíti? Prole-

táská nemoc odmila mu život a on ho dovedl nezma-
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ieii pece využíti, dobe využíti. Odešel v dob, kdy e-
ský sccialism na všech stranách je zkorumpován. Ale vsta-

nou noví bojovníci. Nebo socialism nemže zmizeti nedo-

sáhnuv cíle, ten socialism, jejž tvoí sdružené aspirace lid-

stva po spravedlnosti, svobod, solidarit. A tomuto širokému

proudu A. Pravoslav Veselý pedevším patil. Proto noví

bojovníci budou ho všichni a vdn vzpomínati, zatím co

u hrob tch, kdož tolik píkoí mu zpsobili, u hrob
nafouklých jepic, neuzná ani pes za vhodné se zastaviti

NOVÝ KULT, SV. Vil. 1904, . 18.
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yyr plechanov a TOLSTOJ. — Svt bývá nkdy
-^ ^ ^» právem zvdav. A tak, když odvrátil ustrnulé

zraky od zbsilého vraždní petrohradského a pomalu se

rozhlížel po tragickém bojišti všemi smry rostoucím samo-
državnou íší, rozpomnl se náhle a vyslovoval tázav dv
jména, hledal dva muže uprosted vavy: všední hlavu

„marxistického theoretika" a karakteristické šediny „tiná-

ctého apoštola"".

Nenašel jich tam, kde je hledal. Veliká doba nestrhla

jich do svého víru, nevyrušila jich z obvyklého zamstnáni

:

pan Plechanov potíral revolucionáe, „prorok" z Jasné
Poljané potíral revoluci. Zstali si dslední.

Diviti se? Rozhoovati? Nic nebylo by mén správ-

ným. Dslednost má pece svoje práva.

*

Plechanov se nezmnil.

Jeho karakteristika, kterou podal erkesov, rozhoený
cejch hanby, jejž mu rukou poctivého revolucionáe nesma-
zateln vypálil na elo ve jménu federalistických komunistu

z r. 1874— 1878, ve jménu obti Alexandra II., „píslovené
blbosti a ukrutnosti", ve jménu všech revoluních frakcí,

jež Plechanov tituluje „bakuninisty" — tento cejch neztratil

pranic na své cen.

A proto shledává-li i neruský tisk soc. demokratický

jednání Plechanova a ruské sociální demokracie povážlivým,

žaluje -li Gumplowicz, že ruská soc. demokracie „vidí v po-
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tíráni snah po neodvislosti neruských národností a v boji

proti ostatním stranám socialistickým jeden z nejnaléha-

vjších svých úkol" a že „za celou dobu trváni rusko-

japonské války ani po dv nedle nenechala na pokoji

ruské sociální revolucionáe a socialistické strany potlao-

vaných národností", vnujíc se jen „ueným a jedovatým

polemikám" — jsou tyto žaloby pi nejmenším naivními.

Nás bj^lo by mohlo naplniti jen podivem, kdyby byl dal

Plechanov rozkazy k taktice opané.

Ale Plechanov je také jen dobe urostlý exemplá,

dobe vyvinutý typ. i nejsou v nm soustedny nejcen-

njší vlastnosti sociální demokracie? Vzpupný šovinism

jejího centralismu, jenž podporuje všude imperialistickou

politiku proti utlaovaným národm ? Její prolhaná vdeckost

znamenit uzpsobilá k potírání nejušlechtilejších snah so-

cialismu? Její láska k planým polemikám a sjezdovému

klábosení? Její strach ped iny a její nenávist k revoluním

skutkm? Její schopnost policajtská?

Dosti toho. Djiny o nm eknou: pekonal své ber-

línské vzory. Jeho upímnost je lepší než revoluní maska
jiných. Jeho dnešní neinnost je pro Rusko dobrodiním,

jeho bezvýznamnost štstím.

*

Také Lev Nikolajevi se nezmnil.

Prudké hlasy francouzských a anglických noviná,
vykikující do svta, že Tolstoj odsoudiv dnešní revoluní

hnutí ruské ztratil svj vysoký mravní prestýž, nemají valné

hodnoty. Svj názor na nho mohli po posledních udá-

lostech opraviti jen ti, kdož ho špatn znali. Zakladatel

poslední kesanské sekty zstal však dsledným.

Dav se mýlil. Kult jasno-poljanského sektáe spoíval

obecn na omylu, na jednostranné znalosti jeho uení.

Revolucionái spokojili se tím, že okrašlovali své výklady

a plnili své asopisy jeho bez odporu výbornými kritikami

nkterých soudobých mstitucí a liesel. Jeho útoky na vdu,
na umní, na pohlavní lásku, na revoluci, na tyto základní

prvky moderního života chtli pehlednouti jako vrtochy

staeckého podivína. MŠácký dav opt dobe vycítil, že

tento domnlý nnarchinta není inu nebezpený
;
jeho nábo-
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ženské blábolení, jeho „cisténé'' kesfanství mu lahodilo.

Moralisté konené, tito poslední z posledních, shledali, že

Tolstoj v jejich oboru dodává pravé silácké výkony. Tož
devtadevadesát ze sta pomáhalo vztyovati modlu. A de-

vtadevadesát ze sta nevidlo nebo nechtlo vidti systému,

logiky v Tolstojovu uení.

Bylo by vŠak proste stailo jasn konstatovati, že

Tolstoj chce, aby lidé pochopili, „že lidstvo není vedeno
hmotnými pudy, ale mravními silami, z nichž tou nejhla-

vnjší je náboženství ..." a „že ani parament, ani stávka,

ani sdružování, ani výrobní a spotební kooperace, ani

vynálezy, ani školy, ani university, ani akademie nemohou
býti podstatn užitený lidem, proniklým falešným nábo-
ženským názorem, že musí útoiti na píinu a nikoli na

následky, ponechati stranou prostedky vlády i revoluci a

socialism a snažiti se odstranit falešné uení náboženské

a znovu dosíci pravého." Tyto vty ukazují jasn, že autor

krásných kritik soudobých institucí vychází z téhož hlediska

jako autor ignorantsl<ých soud nad vdou, umním, po-

hlavím a revolucí. Že jde logicky svou cestou, ale vyšed

z falešného východiska musí pijíti nutn k falešným d-
sledkm své pouti.

Lehce pochopíme, že takto špatn informovaným hnusí

se nyní erná postava uprosted ruského požáru, lovk
tak pevný ve svém omylu. Ale Tolstoj nezradil ruské re-

voluce. Bylo to již eeno našimi francouzskými druhy:

nemohl revoluce zraditi, protože k ní nikdy nepatil. Tento
kesfanský sektá s velikým spisovatelským talentem do-

kázal jen dobe a znova, jak náboženský lovk je duševn
úzce vymezeným a vzestupného vývoje neschopným.

Tolstoj dohrál svou úlohu však. Na Rusi dávno již

vybavila se mládež z jeho umrtvujícího vlivu, jemuž byla

naklonna jen tehdy, když teroristické hnutí vyvrcholivši

v poprav Alexandra II. v beznu 1881, pomalu klesalo

po vyerpání všech sil. Dnes není však asu k sobeckému
hloubání ; dnes se žije. I Gaponové desertují Tolstojovi.

Na západ pak modla pokrokových mšák se kymácí.

Mnoho ošklivého píše se dnes o Tolstojovi. Píliš po-

hodlnou a lacinou zdá se jeho prorocká úloha, zatím co

Gorkijové jednají. Píliš nechutnými styky jeho rodiny
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s carským dvorem a válené nadšení jeho syn. Žije prý

také z mozol mužík jako každý jiný šlechtic a pidává
jim k hubené mzd náboženská kázání. Duchoborcm pe-
níze prý jen pjil a na úrok.

Tak daleko nepjdeme. Nám staí, že doba objasnila

pravou povahu Tolstojova uení. Dsledky se již dostaví.

V Rusku pozdvihuje se lid, jenž dosud úpl v otroctví

nad jiné krutém; eka dlouho zadržovaná trhá své hríze.

Cítíme, že bychom byli niemy nebo blázny, kdybychom
ruskému lidu nepáli vítzství.

Chtl jsem tedy konstatovati, že toto vítzství, k nmuž
osudn dojde, nemá-li býti porušena logika djin, uskutení
se proti vli dvou lidí, které poítá svt mezi ruské revo-

lucionáe, proti vli Plechanova a Tolstoje.

. MAj RíiVOLUCIONAÚ, 1905.
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XVíí ^^^^^^ STÁVKUJÍ ... — Mnoho nevýslovn
j\ V 11. tragického zvstují taío dv slova, kdykoliv se

objeví v novinách. A to se dje s osudnou pravidelností

v asových intervalech skoro stejných. ady erných, se-

hnutých postav zdvihnou hlavy, v oích to horen za-

blýskne, pst se zatínají, rukama se šermuje na schzích
— a pak nastane ticho, mlelivý hlad, mechanický boj

krejcárk s miliony, trplivé oekávání jistoty, že dlnické

groše neporazí statisíc kapitalistických.

A postavy temné znova se ohnou. Nkolik existencí

je znieno, nkolik rodin rozšlapáno, mnoho sebraných

halík vyhozeno. Ale havíi dobyli mravního vítzství

:

poctivý iovk chvje se studem, vztekem, lítostí, ale de-

magogové velebí lid a honosí se úspchy.

Všemi zrazení, všemi klamání, všemi vykoisovaní
znova jdou fárat. Ale po všech zklamáních nehasne v je-

jich prsou jiskerka: že pece jednou pijde den, kdy oni,

erní, sehnutí uhlokopové, nastoupí vítzný pochod s ko-

pái a kladivy na ramenou.

A tak po ase znova pozdvihnou hlavy . . .

Duševní povaha havíova liší se nemálo od duševních

povah jiných dlnických odboru. Tžká, erná, smutná
práce iní z nich jednou lehkomyslniky, podruhé filosofy,

jednou revolucionáe, podruhé resignované. Uvdomní
sebe intensivnjší nemže tu mnoho zmniti, jen zušlech-

titi. A s tím se nepoítá.
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Sociální demokracie horník nemiluje. Ped lety, když
veliká hornická stávka bojovala s horeným napjetím všech

sil, starali se dlnití poslanci více o reformu vídeského
volebního ádu, než o stotisíc dlnických duší, vysilujících

se ve strašlivém tichém zápasu. A to proto, že horníky

nelze organisovat podle soc- demokratické šablony. Máme
toho nesetné dkazy, že hornictvo je v socialistickém

hnutí živel krajn obtavý, vytrvalý, pístupný ideím a in-

teligentní. Ale musí se prost poítat s tím, že jeho po-

vaha odmítá mechanism organisace, který pedpokládá nor-

málnjší existenci u organisovaných, menší duševní hyb-

nost, která se odíká vší iniciativy a dovede ukázati sdisci-

plinovanost hraniící se strojovou poslušností.

Jeden ovinec s jedním pastýem — toho neuskutení

ani sociální demokracie. Co se hodí pro prmyslové, ne-

hodí se pro zemdlské dlníky ; co se hodí pro typografy,

nehodí se pro horníky. Centralistická, veškeru skoro samo-
statnost a iniciativu skupin i jednotlivc vyluující organi-

sace, kterou chtla soc. demokracie provésti, je pekážkou
vývoje a pokroku. Ale vývoj nedá se zameziti. Proto musí

díve nebo pozdji padnout pekážka.

Juž se zaíná chápat, že co se hodí pro Nmce, ne-

hodí se pro echy. Pokrok razí si cestu, teba vídeský
areopag byl sebe zatvrzelejší.

Tžké rány zasazuje hornictvu boj stran a smr.

Sociální demokracie chce opanovati pole. Ví s prof.

Masarykem, že jest jedinou legitimní pedstavitelkou dl-
nictva — ale nemže pes pirozené pekážky, které jsou

proti ní. Nacionálové eští i nmetí kalí jen vodu a ne-

mají vyhlídek nemajíce ani slušného socialistického pro-

gramu, natož lidí a skutk! A pak jsou tu anarchisté,

skuten blízcí povaze uvdomlého horníka.

Ale anarchisté, ne, špatná individua za anarchism se

schovávající po léta vykrádala a znemravovala horníky.

Znemravovala tím, že podlamovala ncctnými skutky jejich

víru v socialism a socialistické pracovníky. Také skutení

anarcliisté bloudili píliš ideovým svtem. Místo positivní

práce organisaní a revoluní plýtvali asem i energií

v hádkách píliš theoretických.
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Dnes mohlo by býti lépe. Anarchisíické hnutí dostává

pomalu pevnou basi, na které mže stavti i práci orga-

nisGní (ovšem v duchu autonomie a federace) i hospo-

dáský boj a innost kulturní.

Tož soupeství sociální demokracie s anarchisty je

hlavním djem v socialistickém hnutí hornických revír,

hlavn ovšem na severozápad ech. Mohli bychom se

s ním konen smíiti jako s nutnou etapou vývoje, kdyby

havíi nebyli stálou jeho obtí. Ta není nutná.

Anarchisté nechtjí býti leny centralistické organisace

soc. demokratické. Nemohou ani Kdyby nebyli vyloueni,

jejich práce byla by i tehdy marná, kdyby za ní stála

vtšina horník, protože diktát z Vídn by ji mail. Že
sociální demokraté nestanou se leny njaké anarchistické

odborové federace je samozejmé. Tož ob organisace

musí státi vedle sebe. Toho však sociální demokracie ne-

chce uznati. S leny organisací anarchistických jedná všude

jako s neorganisovanými. Ve Vídni zedník anarchisticky

organisovaný musel opustiti práci, protože soc. demokraté

pohrozili zamstnavateli stávkou, nepropusíi-li ho jako ne-

organisovaného. Takové jednání stále astjší kvalifikuje se

samo. Je li k užitku dlnictva, uvidíme v nynjší stávce

hornické, kde všecko svdí již o tom, že nkolika dlni-

ckým vdcm nejedná se o to, aby havíi vyhráli, nýbrž,

aby anarchisté byli poraženi.

MORAVSKÝ KRAJ, 1906. 102.
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Y\/IIÍ ESKÝ SOCIALISM. — Vytýká se nám —
y\ Vlil* ovšem pokrytecky — že naším bojem proti

sociáln demokratickým híchm posílen bude klerikalism

proti hnutí pokrokovému.

To je nesmysl. Bu pokroková vc leží v rukou lidí

zralých, kteí kritikami a polemikami se pouí, ale neod-

vrátí od podstatného z pokrokových zásad a názor, anebo

spoívá na slabých a špatných lidech, na názorech chvil-

kových a zásadách chabých — pak musi stejné padnouti

díve nebo pozdéji.

Máme za sebou již píliš mnoho boj, než abychom
nevdli, že práv v dob kritik a polemik dailo se nej-

lépe dobré vci, o kterou se jednalo — tentokrát je to

eský socialism — že rostla vnitn, že se zako-

eovala pevnji v kolísavých srdcích, že se oisovala a

zbavovala parasit.

Ta radost klerikál mže býti jen zddnlivá. Vdí
velmi dobe, že jen dnešek jest jejich a že, kdyby i zstala

na bojišti vtšina dnešních jejich odprc, socialistických

a pokrokových lidí, pijdou ihned jiní, mladší, silnjší, zdra-

vjší a bezohlednjší.

Podobn je tomu i s národními socialisty. Tak rádi

by si mnuli ruce a smáli se. Ale od srdce jim nejdou ty

posmšné lokálky. Vidí piliš jasn, že na Morav jsou

troskou, neorganisovaným, vysíleným, nezdravým zbytkem

njakého hnulí, jež se potácí mezi pokrokovostí a reak-

cionástvím. ekl bych, že se dá pímo nahmatati to, kte-

69



rak tito lidé cílí, že nemají nejmenšího práva naŠe výtky

sociální demokracii inné opakovati a vidti v nich za-

dostiuinní pro sebe.

Národní dlníci mohli nco vykonat pro ozdravní

a vzrst eského socialismiu. Mohli sorganisovat dlnické

odbory, na nž sociální dem.okracie má nepatrný vliv, mohli

piblížiti socialismu davy tonoucí v nacionalních pedsud-
cích, mohli zásady socialismu mezinárodního uiniti vhod-

njšími pro eskou pdu, mohli nakloniti ideálu lepší spo-

lenosti a sociálního pevratu malomšáky, emeslníky,

živnostníky, zemdlce, nebo tyto stavy nedají se škrtnu-

tím soc. demokratického péra sprovoditi se svta a vzí
tak hluboko v sociálních pedsudcích a bludech, že jsou

tžkou pekážkou sociálního pokroku.

Národní socialisté neuinili však zhola nic mimo to,

že pispli velmi asto k sesurovní boje mezi dlnickými

stranami a tam, kde byli jazýkem na váze, rozhodovali

skoro vždy ve prospch reakce.

Vytýkáme sociálním demokratm nedostatek kultur-

ních zájm. Co však íci o kulturních snahách národních

dlník? Úrove národn-dlnické žurnalistiky vymyká se

asto vbec každému posouzení a odsouzení. Všechna

slova byla by slabá, kdybychom chtli dle pravdy karak-

terisovati nízkost jejích útok, ohyzdnost jejích nadávek.

To je nezvratná pravda, že národn-dlnický asopis po-

znáte, i kdybyste ho nikdy nevidli, il»med po surovém tónu

a po malichernosti útok.

Sociální demokracie vychovává svou armádu pro

špatný cíl, ale vychovává ji pece a její cíl má aspo
zdání oprávnnosti. Žurnalistika národn-socialní však ne-

vychovává svých tená vbec. Program její strany je na

papíe, v praksi panuje naprostý zmatek.

Je ovšem pravda, že najde se velmi mnoho stoupenc
národního socialismu (ml bych dávati toto slovo vždy do

uvozovek !), kteí zachovali si jistou samostatnost, kteí

prost neposlechnou reakcionáských nápad svého „ve-

dení ** a jsou dokonce pístupnjší novým myšlenkám a du-

ševn pohyblivjší než vtšina dlník socialn-demokra-

tických. To je však nepímý následek bezprogramovosti a

a bezzásadnosti národn-dlnických vdc a asopis, ale
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zásluha strany to není. I když nedovedla ubíti pirozenou inteli-

genci a dobrý smysl u nkterých svých stoupenc, pro

další vývoj jejich neuinila pranic.

Trosky národn-dlnické strany stojí tu dnes jako

anachronism a zárove nejsmutnjší divadlo politického

zkomírání, osobních nevraživostí a divokého hospodáství.

V celku máme dnes u nás smutnou podívanou na

dlnické hnutí, na to, kam dosply dlnické strany, na to,

kam zaveden byl dlnický lid svými vdci. Propast mezi

tak zv. organisovaným dlnictvem a ostatním národem
(národem ostatních pracovník, a nikoli ovšem zahále a

cizopásník) šíí se denn, aniž má z toho nkterá strana

(krom vdc) prospch, a ke škod všech.

Pravdy socialismu opravdového a kulturního jsou po-

malu ztráceny, hyneme v krvavé rvace stavovských ego-

ism, jejichž hlad je stále nesnesitelnjší a drzejší.

To je nepopiratelná a zlá krise v našem národu. Boj

sociální demokracie se stranou agrární, která horempádem
chce dosíci stejného násilnického vavínu, jest jen jednou

z mnoha smutných episod tohoto boje. Snad dokonce nej-

smutnjší. Nebo prmyslový dlník a zemdlec zstanou
za všech okolností, ve všech spoleenských útvarech nej-

podstatnjšími pilíi hospodáského a sociálního života, a

oni v prviií ad musí býti získáni pro svorné pocho-
pení .základních myšlenek racionelního a kulturního soci-

alismu.

V tom vidím hlavní úkol socialismu eského, jenž

musí býti pokrokový, kulturní, nedogmatický, ekl bych
anarchistický, kdyby také anarchisté nemli svých dogmat
:i tžkých taktických blud, a jenž musí hledati stoupence

pro své obrodné snahy ve všech kruzích pracovník.

MORAVSKÝ KRAJ 1907, 18.
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yjY SOCIALISM A ANARCHISM. — Evangelík není
-^^^» kesan, íkají naše babiky; anarchista není so-

cialista, domnívá se p. prof. Masaryk, a je to asi stejn

správné. Staví anarchism proti socialismu: to je nesprávné

8 hlediska historického, to je nesprávné s hlediska filoso-

fického, tomu neodpovídá ani skutený stav vcí, situace

v socialistickém hnutí.

Ve svých „Ideálech humanitních" píše p. prof. Masa-
ryk o individualismu Stinierové. A pak: „Proti tomuto

krajnímu individualismu stojí na druhé stran krajní so-

cialism Marxa a Engelsa . . . zkrátka: socialism na jedné

stran, anarchism na stran druhé reprosenti-jí nám dnes

dva krajní smry ideál humanitních. Pravda, je také an-

archism komunistický; jsou rzné pokusy slouit ob pro-

tivy, ale v celku stojí tyto dva smry proti sob."-

Tuto poslední vtu podtrhuji já. Bu není totiž pravda,

že socialism a anarchism stojí v celku proti sob, anebo

anarchism není totéž co krajní individualism. To aspo
nutn vyplývá ze skutených pomr, protože dnešní hnutí

anarchistické stojí ohromnou vtšinou na pd socialismu a

jen zcela nepatrný zlomek t. zv. anarchist hlásí se ke

krajnímu individualismu v rzných formách (pívrženci Tol-

stojovi, Stirnerovi, Tuckerovi a — Nietzcheovi).

Pan prof. Masaryk ví nco o anarchistickém komu-
nismu, ale, jak se zdá, nepadá tento smr pro nho na

váhu, a ve skutenosti k anarchistickému komunismu ili

také k anarchistickému socialismu, k nmuž poítá se i an-
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archisiický kolekíivism, jenž hlavn ve Španisku byl hojn
rozšíen, hlásí se veškeré anarthistické crganisace dhiické,

jež tvoí mezinárodní anarchistické hnutí.

Toto dinictvo je v podstat i v jednotlivostech úpín
sociaíi-tické. Zakládá odborové crganisace, klade dokonce
na t. zv. cdboráství asto veliký draz, zakládá kooperativní

družstva a v hospodáském zápasu poítá hlavn se soli-

daritou. T'j vše je pece v zásadním rozporu s krajním

individucilisniem.

Tvoí li se tedy anarchistické hnutí zejména z dlni-
ckých orgaiiisací socialistických, nemže býti anarci-ism

protivou socialismu, nemohou tyto dva smry býti v celku

rroti sob.
Kdo etl anarchistické spisy Kropotkinovy, Graveovy

a R(?clusovy, jež stále ješt dodávají filosofický a logický

základ anarchistickému hnurí, ví, že tento anarchism je

úpln socialistický. Taková „Morálka anarchistická" od
Kropotkina je dokonce pravou básní „altruisíické" logiky.

Ostatn již A. Hamon dokázal pevn na záklid vývoje

socialismu, že anarchism jest jeho pímou logickou vtví.

Jménem socialismu vystoupili anarchistid studenti paížští

proti individualismu Tolstojov, jménem socialismu potíral

anarchista Luigi Fabbri indivi-vlccjí^m Síierncrúv. Mnohé
anarchistické asopisy pímo j:ž v záhlaví hlesají, Že jsou

orgány anarchisíického socialismu. Podobným dokladem
jest i pípad dra. Friedeberga.

Toto vše mohl by p. prof. Masaiyk znáti, kdyby si

byl blíže povšiml jen eské literatury anarchistické. Ale p.

prof Masaryk má, jak se zdá, dosti neodvodnnou idio-

synkrasii proti anarchisniu. Ped nkolika lety nabízel jistý

píslušník realistické strany peklad nmecky dkladr.é knihy

o anarchismu dra Eltzbachera pro sbírku Laichterovu a žá-

dal prof. Masaryka o pímluvu. Kniha nevyšla ... A byla

by pece mnohé svtlo vrhla do úžasných zmatk.
Není rozdílu mezi anarchismcm a socialismem, pokud

s pedpí'jalou umínností nenazýváme jediným anarchismem
krajní individualism. A to by mlo i)cstati i ve filosofii,

protože to skutenosti nijak neodpovídá.

Stanovisko k autorit není správným kriteriem. Tolstoj

je individnalista, a pece uznává autoiitu náboženskou.
Sf;cialní dcFHDknté sí^n sdcinli.str, Kcmí u/návnjí autoritu
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státu, anarchisté jsou socialisté, kteí staví se dsledn
proii státu. Nietzsche pravil: „Tak málo státu jak jen

možno" a pece ve svém fantastickém plánu spolenosti

dal všechnu moc do rukou kasty nadlovk.
Stanovisko k autorit státní (autority náboženské a

hospodáské neuznávají ani sociální demokraté) není prost
z myšlenkového svía socialismu, nýbrž z pí)litiky. Sociální

demokraté, vbec socialisté autoritáští chtjí socialisti-

ckou spolenost na základ stárni autority a cestou státní

autority, cestou centralismu. Anarchisté chtjí socialistickou

spolenost proti státní autorit (jež pro n znamená nco
vždy protisocialního, kterýžto názor je historicky zcela

oprávnný), cestou solidární akce pracovník samých
(Emancipace dlník budiž dílem dlník samých !), na zá-

klad federace autonomních odborových skupin. Obé jest
sociál i srn, jenže s hlediska politického jest jeden státní,

autoritáský, druhý protistátní, volný.

To je ta propast, o niž se jedná. Nic jiného. To je

propast uvnit socialismu, a nikoli propast, jež by dlila

sociaiism a anarchism. Na základ tohoto rozporu oddlil

se také sociaiism anarchistický od sociálního demokratismu,

na tento rozpor zahynula ínternacionála.

U nás bohužel nedal si nikdo práce s prostudováním

djin socialismu samostatn a bez pedsudk, nikoli na

základ povr kolportovaných mšáky a scciálnínii demo-
kraty zlé vle.

Bylo by se seznalo, že sociaiism nikdy nebyl mén
vd-'kým a více utopistickým 'než marxism, že socialisti-

ckým hnutím táhne se vzestupná linie vývojová, na jejímž

konci jest sociaiism anarchistický a že sociální demokratism
není ani vdetjším ani socialistitjším než anarchism,

nýbrž naopak, že pdu socialismu stále více opouští ve

svých úpadkových formách, jimiž jsou rzné ty reformism.y,

revisionismy a ministerialismy.

jsem proti sociální demokracii práv proto, že pdu
socialismu stále více v praksi i v programech opouští,

jsem proti sociální demokracii, protože znair.ená v nejlep-

ším pípad krajní a autoritáský sociaiism, jenž znamená
pro m kulturní nebezpeí.

Jsem proti individualismu Stirnerov a Tuckrov, pro-

tože znamenají opt krajnost opanou. Jsem proti Nieíz-
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cheovi, protože jeho filosofie jest více básnickou než prak-

tickou, protože zpopularisování jeho filosofie je nemožné.

Jsem proti Tolstojovi, protože jeho individualism je nábo-

ženský a nesociální. Tolstoj a píbuzní mu duchové za-

držovali dlouho ruskou revoluci.

Jsem pro anarchistický socialism, protože theoreticky

i prakticky olstrauje rozpor mezi krajním socialismem a

krajním individualismem, je vývoje schopnou methodou

sharmonisování zájm spolenosti a individua.

Rozlišování anarchismu na theoreticky, ethický a prak-

tický (propaganda inu) jest docela povrchní. Anarchism

jako každé hnutí má svou theorii a svou praksi. Theorie

anarchistických myslitel jsou uvádny v život organisa-

cemi pracovník, jež vedou hospodáský boj a pipravují

i kulturn pracovníky na novou situaci. „Propaganda inu"

byla jednak doasnou epidemií, jednak není niím speci-

eln anarchistickým. Anarchistický socialism jest ethický po-

všechn, protože jeho motivy jsou sociální a isté.

O tom, pro práv tento socialism považuji za nej-

vhodnjší pro eské pomiy, za schopný eského rázu

proti výslovnému nmeckému rázu (v method a ve všem)

sociální demokracie, bude nutno napsat zvláštní lánek.

Lituji, že prof. Masaryk, který navazoval kdysi náš

život na reformaci, nepokusil se více pemýšleti o anarch-

ismu, jenž je pvodu slovanského a v socialismu má se

svou frontou proti sociální demokracii podob:40u úlohu jako

v kesanství protestantismus s frontou proti dogmatickému

katolictví.

MORAVSKÝ KRAJ, 1907 . 41.
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yy SYNDIKALíSM. — etl jsem nedávno v kterémsi
y\/\« eském listé lealisíickéni iánek o syndikalismu,

jenž konil ívrzením, že sy.vdikalism je specielní výtvor

francouzského soci2li?mu. To je tvrzcrf, jež mijžerne pova-

žovat za pravdivé do jisté míry, jež však mžeme — a jak

oprávnné! — pojmout i nine loyaln: Syndikalism je

zváštní forma socialismu jen francouzského ; co však vzniklo

ve Francii, neodporuuje se pro nás, nebof my máme již

svOj sociali;.m soc. dernokraiický, jedin a jedin vhodný
pro naše dlníky! — Poza^-tavme se u této vci.

Klidu našich mšfan není syndikalism ješt nebez-

pený, aspo v tom smyslu, že v zemích tulících se pod
kídla rakouského ptáka, nenašel dosud vtší ozvny. Soci-

alism v Rakousku a v echách zejména je nadobro spoli-

tisován : eho u nás nezhanol -ili soc. demokraté, to staten
dobíjejí národní dlníci. Pes to bude dobe vysvtliti jisté,

ostatn pro ty, kdož o socialismu nco poctivého vdí,

samozejmé okolnosti syndikalismu se týkající.

Syndikalism vznikl ve Francii, to jest pravda, která

však musí býíi dophina. Asi takto : Syndikalism jest nová
forma, ješt lépe eeno: ve Francii nov se vynoivší

forma, do níž vlila se velmi r^tará myšlenka, jedna z pra-

:^ákladních myšlenek socialismu. Dlnickou íntcrnacionálou

nadšen proklamovaná a vyjádená vtou: „Emancipace
tílníivu musí býti dílem dlník samých", myšlenka, kterou

soc. demokracie zfalšovala svou zásadou, že dlnictvo musí

v první ad dobýti politické moci. Nebof tato zásada jest
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pravým opakem oné základní zásady socialisiiiu, protože

ve skutenosti praví: „Emancipace dlníku musí být dílem

politik."

Ovšem, niySIenka Internacionály nezanikla, zstala na

živu v zásadách socialismu radikálního a socialismu anar-

chÍ3tick(-ho, oekávajíc vystízlivní proletariáíu z politi-

cké horeky. Toto vysírízlivcní pomalu nastává. A že fran-

couzské dánictvo v ele Svých národa drželo nejvytrvaleji

a nejnadšenji istý Mi socialismu podporováno v tom

mysliteli ze všech konin, je pirozeno, že syndikalism jest

jím provádn nejdíve.

Pro práv ve Francii socialism byl zachován a pro
práv Francie je tou výhní, z níž socialism má znovu vy-

jiti oištn a hanby zbaven? Protože francouzský duch ne-

síiášl nikdy ze sobeckých zájm vné svtlo idealismu,

protože zstává vren své touze po svobod a po ešení

všech oíá.^ek v duchu svobody a protože ryclsle a byste

rozpoznává nedostatky starých forem a jest pak ihned

ochoten nahraditi je formami novými. Francouzské dlni-

ctvo sahá k syndikalismu s týmž smyslem pro vývoj a po-

krok, s kterým francouzské mšfanstvo provedlo Rozluku.

Syndikalism neobjevil se tedy ve Francii proto, že

jest njakým specielním plodem francouzského socialisti-

ckého ducha, nýbrž objevil se tu jen díve než jinde z d-
vod, jež j:;em práv naznail. Byl by se objevil v mezi-

národním socialistickém hnutí, teba s jiným jménem a hodn
pozdji i bez Francie — kdyby byla myslitelná její neúast
— jako nevyhnutelný okamžik lidové akce proti sociáln-

demokratické reakci, jako nové vzepjetí obrozených sil po

delší dob stagnace.

I kdyby vŠak syndikalism byl specielním plodem

galského ducha, nebyl by to ješt pražádný dvod k tomu,

abychom zásadn odmítali jeho principy.

Veliký poet eských dlník pijal slep a bez vý-

hrady kabát soc.-demokratický, a pokrokové mšanstvo
s našimi „realisty" v ele dává tomu dnes pekotnou sankci

bez vyzvání a bez prošeni. A pece pr'v o sociálním

demokratismu mžeme íci, že jest specielním plodem ducha
nám v celku cizího a dokonce nepátelského, ovocem se

stromu germánského se vší píchuti po vzpupnosti, násil-
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nosíi, protesíaniském obrazoborectvf, jimiž germánský duch

vyniká. • A nejen to : soc. demokratická vira de facto p-
sobila zhoubn na eského ducha a soc. dem. církev hrála

a hraje v našem národu^ úlohu stejné prokletou a zrádnou

jako církev katolická. eský sociaíism byl by se vyvíjel

eštji, poctivji a k vtší cti eského jména, kdyby nebyly

nmecké a židovské ruce zasáhly v jeho vývoj. A eská
politika byla by nesmírn získala, kdyby byla mla po svém
boku sociaíism zralý a spravedlivý, místo ervené korouh-

viky, která se motá dle toho, který vítr fouká z Vídn.

Nuže, pes to vše rozlezl se soc. demokratism jako

píživná houba, protože jsme byli odjakživa píliš slabí a po-

volní k tomu, co picházelo z Nmecka. Ale, mohíi-li

jsme si pisvojit a dokonce násiln na své tlo vroubovat

jednu vc — špatnou, mohli bychom rovnž osvojit si

i vc druhou; již proto, že jest neskonale lepší, kdyby

syndikaíism opravdu byl specielfxím plodem ducha úpln
nám ciziho. Nemusím tu však podotýkat, že francouzský

duch se svým sklonem k idealismu a radikalismu jest vbec
tisíckrát bližší nám a duchu slovanskému než duch ger-

mánský.
*

V devatenáctém ísle revue: „Dokumente des Fort-

schritts" nalézám následující pozoruhodnou noticku prof.

Felixe Regnaulta z Paíže, s titulem : Nové odborové útvary

ve Francii:

„Od nkolika let je francouzské dlnictvo uchváceno

novým a mocným proudem, jenž podstatn mní psycho-

logii hospodáských zápas dlnictva. Hnutí syndikalistické

má ve svých vnjších formách mnoho spoleného se star-

ším hnutím odborovým. I ono spoívá na organisaci dlník
jednotlivých odvtví prmyslových, i jeho nejpednjší jednací

prostedek je stávka. Ale dobývání okamžitých zlepšení život-

ních a pracovních podmínek ustupuje pro n pece jen do
pozadí, kdežto hlavní vcí je boj za konený cíl sociálního

osvobození, a organisace stávají se asto samoúelnými

:

snaží se na pd dnešního poádku zakládat výrobní druž-

stva a hospodáský, sociální i duševní život dlnictva

init co nejneodvislejším od všech existujících zaízení. Práv
tato tvrí stránka nového hnutí zdá se nalézati ohlas
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i mimo okruh zápas dlnických. Pozoruhodným zname-

ním této vývojové tendence jest nedávné založení syndi-

kalistické organisace praktických léka francouzských, jež

v dubnu 1907 svolala do Paíže kongres, kterého súast-

nilo se 4000 léka. Diskutovalo se o nedostatcích medi-

cínského vyuování na vysokých školách a vypracován byl

reformní program. Na konec zvolena byla exekutivní ko-

mise, jež mela ve smyslu sjezdových pání podniknouti

praktické kroky a svolati nový sjezd píštího jara do Lilie.

Úastníci sjezdu nesli si domu zvláštní dojmy. Cítili, kterak

v syndikulistických organisacích jak dlnických tak i pí-
slušník svobodných povolání roste nová moc,

jež jednou bude moci znamienati snad protiváhu k všemo-

houcnosti státních úad a nedostatkm parlameníarismu.

Nejsa podoben volii, který svým hlasovacím lístkem všechnu

svou autoritu penáší na poslance, domáhá se odborník

spolu se všemi svými druhy v práci práva, aby sám byl

slyšán ve všech otázkách, které se týkají jeho práce a po-

volání, nebo rozumí jim lip než politik, ba lip než náro-

dohospodá. V dlnictvu ovšem tento karakter syndikali-

síických organisací jako sbor odborník, povolaných ve

svých záležitostech odborn rozhodovat, ustupuje do pozadí

asto ped karakterem bojovným. Ale práv organisace

takové, jako jest lékaská, mohou dodati myšlenkám demo-

kracie a autonomie zcela nové možnosti ;
jejich voln zvo-

lení dvrníci mají bližší cítní s potebami odborného ži-

vota než státní úedníci; jejich lenové mohou s pravou

odbornou znalostí rozhodovat o záležitostech svého oboru.

Tedy stedovké cechy povstávají znovu v moderním,

zdánliv revoluním rouše a budou, jak se zdá, hráti d-
ležitou úlohu v pítomné Francii."

Potud prof. Regnault, který, jak se zdá, nechce hle-

dti na vc se stanoviska socialistického.

Fakta, jež uvádí, a význam, jejž jim velmi stízliv

piítá, mohou nicmén znamenati nco neobyejn diile-

žitého a radostného, mohou ski-tcn nejen zdánliv míii

povahu revoluní (byf i nekrvavou), mohou býti nejkrásnjší

— by ješt hodn vzdálenou -- hudbou pro socialistická

srdce našeho rázu.

Záleží ien na tom, jsou- li syndikalistické snahy fran-

couzských léka — k nimž druží se, pokud nám jen
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známo, i synd kaiisiické hnutí ve francouzském uitelstvu

— ;st?<lené kíuboce založeny v sociálním cítní této

inteligence, j30U-Ii zárodkem skuteného pevratu v nazí-

raní odborník na stát a parlamentarism, na oficielní

národohospodárství a kapitalism.

Myslím, že ano, tebaže nepedpokládám tohoto my-
šlenkového pevratu u vtšiny nebo menšiny píliš veliké,

na emž však ani nezáíeží tak mnoho, nebof prozatím je

nejdležiíejží, aby správná cesta k sociálnímu osvobozeni

byla aspo menšinou pochopena, menšinou však, která

své píslušníky má ve všech kruzích pracovníku.

Pro mne aspo je-st jisto, že dlnictvo specieln a samo
o sob nestaí k provedeni hlubšího sociálního pevratu,

že iriyšíenka emancipace práce od státu a kapitalismu musí
proniknouti všechny vrstvy užitených pracovník, aby
mohla zvit?:iti, že heslo: „Emancipace dlník musí býti

dileni diíiiík samých" tiuí^^íme dle nynejšiho stavu svých

zkušeností rozšíiti v heslo: „Eniancipace priícovník niují

býti dílem -pracovník samýcfí".

Z tchto posledních mých slov vysvítá, tuším, jasn,
pro považuji syndikalistické hnutí v kruzích mimodeln^ckých
s podmínkou, již jsem. vyslovil, za fakt neobyeja radostný.

Nkoho snad b:íde zarážeti ta okolnost, že hnutí fran-

couzských lékaií vychází z pohnutek prakticky odborných
pedevším a nemává píliš okat praporem revoluní ideo-

logie. To však nesmí nás mýliti.

I veliká vtšina dínictva stojí v adách socialistických

jen z praktických dvod. A na diiihé stran, žádají li

odborníci osvobození vdy a vdecké prakse z podruí
státu a kapi-aiismu, má to týž význam., jako když dlnická
menšina žádá osvobození práce od tchže iiiitel, ano,

oba smry se doplují a jsou stejn nevyímutelné.

Oaborná inteligence má dvojí zájem: musí peovat
o záležitosti svého oboru innosti i o záležitosti svého stavu.

Lékai na p. mají jednak zájem o lékaskou vdu, peují
o to, aby se mohsa theoreíicky i praktkky vadné vyvíjet

i uplatnit, jednak st irajl se však i o výhodné sociální a
hospodáské postavení píslušník lékaského stavu.

Ovšem, odborná inteligence necítí tak povšechn na
vlastním tele dtky l<apitalismu jako dlnictvo a proto
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pedevším obr:;ci se pro^i autorit státní a politické, a jen

výjimen proti autorit hospodáské, a to hlavn jen

v otázkách odborných, kdežto dhiíci, u nichž zájem o jich

práci bu vbec již neexisíuje, protože stali se již netrp-

livými stroji, anebo j^st soustavn výrobními podmínkami

podkopáván, protože kapitalism chce z nich míti jen stroje,

zajímají se pirozen jen o kolísání mzdy, pracovní doby

atd., a jsou-li revolucionái, pomýšlí hlavn na revoluci

hospodáskou.

Tch, kteí brojí proti státu, paríamentarismu, kapita-

lismu atd. na základ uritého, více mén jisnOho svého

svtového názoru, tch jest ve skutenosti velmi málo.

V tomto znamení však' také myšlenka sociálního osvo-

bozeni nezvítzí.

Rozpoznávajíce v denní praksi stále jasnji Škodlivost

oficielní politiky, uciivacováni duchem doby, která pes
hlavy politik pimyká individua jedno ke druhému na zá-

klad zájm odborných, odborových a stavovských, dojdou

lidé i bez pvodních úmysl revoluních pomalu tam, kde

je chceme mít, a pak bude pevrat jen otázkou asu.

Syndikáty odborné inteligence, jakmile pochopí úpln
a všestrann svj úkol kulturní, sociální a hospodáský,

nabývají však dvojnásobného významu, nebo nejen že pi-

bližují pevrat, nýbrž stávají se i výbornými zárodky auto-

nomních celk, z nichž vývoj spolenosti, jak doufáme,

utvoí jednou základ pro federativní sociální organisaci.

Nebo, ohražují-li se tyto syndikáty, jak zpráva prof.

Regnaulta jasn praví, proti tomu, aby státní úedníci, po-

litikové, národohospodái zasahovali do jejich záležitostí

odborných a stavovských, akcentují tím pirozen svou

snahu po autonomii svých organisaci.

A kde jest jasn vysloven princip autonomie, tam musí

dojíti i k jasnému principu federace.

Syndikáty dlnické budou vzorem syndikátm odborné

inteligence pro svj karaktcr výbojný; ale syndikáty od-

borné inteligence musi se státi vzorem syndikátm dl-

nickým pro svj karaktcr odborný ili syndikáty dlnické

musí se snažiti, aby byly stejn pipraveny k pevzetí svého

odboru do své autonomní správy jako jsou k tomu pi-

praveny syndikáty odborné inteligence. Musí tedy zakládat
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výrobní a podobná družstva, emancipovat život svých pí-

slušník od oficielních institucí hospodáských, sociálních

a vzdlávacích hlavn se zetelem k tomu, že syndikát

má pedstavovat nejdležitjší základní útvar budoucí spo-

lenosti.

Až oba druhy syndikát, o nichž jsem tu mluvil,

pjdou vedle sebe silné a uvdomlé, pak bude možno
teprve íci, že moderní sociální hnutí ví, co chce, a že jde

k svému cíli nejsprávnjší cestou.

Tato cesta není jen pro Francii; na stejný základ

musí se postavit celé sociální hnutí mezinárodní, teba že

názvy a vedlejší okolnosti budou snad tu a tam rzné.

Tof cesta k svobod a poádku.

ZÁDRUHA, 1908, íslo 12.
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